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I dag togs beslutet om regionindelning för nya Polismyndigheten, som träder i kraft
1 januari 2015. Regionerna är Nord, Mitt, Bergslagen, Stockholm, Öst, Väst och
Syd. Beslutet följer dagens sju befintliga samverkansområden, i linje med
regeringens direktiv. Beslutet har diskuterats brett inom Polisen och med
samverkande myndigheter. Det har också förhandlats med de fackliga
organisationerna, enligt medbestämmandelagen (MBL).
Av kommittédirektiven framgår att det ska finnas välgrundade skäl för att frångå dagens
samverkansområden vid bildandet av nya Polismyndigheten, vilket inte framkommit.
Under våren har kommittén besökt alla samverkansområden och träffat representanter
för de 21 polismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen för att diskutera reformens
inriktning.
Bakgrunden är också att varje polisregion ska vara bärkraftig, det vill säga att i större
utsträckning än i dag kunna ta helhetsansvar för ingripandeverksamhet, utredningar,
brottsförebyggande arbete och service inom sitt område.
-

Det är meningen att polisregionerna ska samarbeta med varandra utan de hinder
som dagens myndighetsindelning medför. Så frigörs kraft för att stärka det
lokala polisarbetet, nära medborgarna, säger Thomas Rolén som leder
Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten.

Varje polisregion får en huvudort, det vill säga ett administrativt centrum.
Huvudorterna har valts utifrån att de är polisiära centrum i dag, att de har bra
geografiskt läge och funktionalitet, tillgång till goda kommunikationer samt är nära
universitet och högskolor. Huvudorter i respektive region är Umeå (Nord), Uppsala
(Mitt), Stockholm (Stockholm), Örebro (Bergslagen), Göteborg (Väst), Linköping
(Öst) och Malmö (Syd).
-

Huvudorterna blir administrativa centrum. Specialistfunktioner och andra
regiongemensamma verksamheter kan och bör placeras på andra orter inom
regionen. Organisationen ska byggas underifrån, utifrån regionernas
förutsättningar och medborgarnas behov. Men exakt hur det kommer att bli
bestäms i kommande faser i reformarbetet, avslutar Thomas Rolén.

Hela beslutet och mer information om polissamordningen finns på
www.polissamordningen.se.
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För kommentarer, kontakta:
Mats Paulsen, kommunikationsansvarig
072-217 63 10
mats.paulsen@regeringskansliet.se
Thomas Rolén nås via Mats Paulsen.

Samverkansområden blir polisregioner
Polisregion Nord är Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten
Polisregion Mitt är Gävle, Uppsala och Västmanland
Polisregion Bergslagen är Örebro, Värmland och Dalarna
Polisregion Öst är Sörmland, Östergötland och Jönköping
Polisregion Stockholm är Stockholm och Gotland
Polisregion Väst är Västra Götaland och Halland
Polisregion Syd är Kalmar/Kronoberg, Blekinge och Skåne
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Kort om Polissamordningen
Sveriges regering och en enig riksdag har beslutat att slå ihop dagens 21 polismyndigheter och
Rikspolisstyrelsen till en enda polismyndighet. Denna reform kallas polissamordningen och
pågår 2013-2014. Den nya Polismyndigheten startar den 1 januari 2015.
Uppdraget är att ge Polisen bättre förutsättningar att utföra sitt kärnuppdrag; att förebygga
och klara upp brott på orten – nära medborgarna. Det sker genom att effektivisera
verksamheten och öka enhetligheten kring exempelvis arbetsmetoder, nomenklatur, itsystem, kompetensutveckling och kommunikationsvägar.
Polissamordningen leds av regeringens särskilde utredare Thomas Rolén med stöd
av en genomförandekommitté. Läs mer på www.polissamordningen.se.

