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Polisen ska komma närmare medborgarna
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Antalet beslutsnivåer begränsas till sex, lokalpolischefer får starkare
beslutsmandat och Polisens stödfunktioner organiseras i nationella
avdelningar. Det är några principer för ledning och styrning när dagens
polismyndigheter slås samman till en myndighet.
Bakgrunden är att en enig riksdag beslutat att Sveriges 21
polismyndigheter och Rikspolisstyrelsen slås samman till en ny
Polismyndighet från den första januari 2015. Samordningen leds av
Thomas Rolén och sker i sju steg. Idag blev den övergripande
organisationen för den nya Polismyndigheten klar.
-

Besluten i den nya Polismyndigheten ska fattas på lägsta
ändamålsenliga nivå, alltså så nära medborgarna och den lokala
problembilden som möjligt. Utifrån det organiserar vi den nya
myndigheten i sex beslutsnivåer från medarbetare till
rikspolischef, säger Thomas Rolén.

Den nya Polismyndigheten, med 28 500 medarbetare, får sju regionala
avdelningar och 35 polisområden. Under polisområdena kommer
lokalpolisområden att organiseras. Cheferna för lokalpolisområden får
helhetsansvar för verksamhet, ekonomi och kompetens. Det är också
lokalpolischeferna som i de flesta fall kommer att teckna samverkansavtal
med kommunerna. Beslut om hur lokalpolisområdena ska delas in fattas
under 2014.
Nytt är också att all stödverksamhet inom Polisen organiseras i nationella
avdelningar.
-

Idag är Polisen organiserad på olika sätt i landet, nomenklaturen är
olika och de polisiära arbetsmetoderna är olika. Genom att
organisera stödfunktioner som HR, IT, ekonomi,
kommunikation, juridik och utveckling i nationella avdelningar så
kommer de att bättre kunna hjälpa polisverksamheten att bli mer
lika i landet, säger Thomas Rolén.
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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.
Polissamordningen leds av regeringens särskilde utredare Thomas Rolén med stöd
av en genomförandekommitté. Läs mer på www.polissamordningen.se.

