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Idag presenterades planen som ska leda fram till att Rikspolisstyrelsen och dagens
21 polismyndigheter övergår i en enda myndighet den 1 januari 2015. Det är den
största reformen av polisen på 50 år och arbetet kommer ske steg för steg under två
år. Enligt planen fattas beslut om den nya Polismyndighetens regionala indelning
med geografiska gränser och huvudorter senast den 1 juli i år.
Särskilda utredaren Thomas Rolén fick i januari 2013 uppdrag av regeringen att leda
genomförandekommittén för den nya Polismyndigheten. Idag presenterade han en
arbetsplan med sju faser för reformen, samt medarbetarna i den kommitté som kommer
att bistå honom.
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Med det lokala polisarbetet som utgångspunkt ska en sammanhållen myndighet
säkerställa att polisen får rätt möjligheter att skapa trygghet och klara upp brott
på orten. Det här är både en decentraliseringsreform och en förändring som
kommer öka flexibiliteten och enhetligheten inom polisen, säger Thomas
Rolén.

Steg för steg i sju faser ska polissamordningen säkerställa att dialogen med alla berörda
parter blir konstruktiv, att arbetet blir fokuserat och att rätt frågor får prioritet i rätt
skede när den nya Polismyndigheten bildas. Den fas i arbetet som inleds nu är en
fördjupad dialog med berörda parter.
En högre förändringstakt i omvärlden och kriminalitet som snabbt ändrar karaktär gör
att det finns ett behov av en mer enhetlig och flexibel organisation. Målet är ökad
kvalitet, flexibilitet, enhetlighet och effektivitet genom att öka samordningen inom
polisen.
Uppdraget att genomföra polissamordningen vilar på beslut av en enig riksdag och stor
samstämmighet bland remissinstanserna. Förutom polisen kommer arbetstagarorganisationer, andra berörda myndigheter samt frivilligorganisationer att involveras.
För pressbilder och mer information om arbetsplanen, se www.polissamordningen.se.
Där finns också en presentation av genomförandekommittén för nya Polismyndigheten.
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För kommentarer, kontakta:
Mats Paulsen, kommunikationsansvarig
072-217 63 10
mats.paulsen@regeringskansliet.se
Thomas Rolén, särskild utredare och kammarrättspresident vid Kammarrätten i
Stockholm, nås via Mats Paulsen.

