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Polisen omorganiseras till en polismyndighet. Rikspolisstyrelsen ska från 2015 ansvara för all
polisverksamhet i Sverige.
SmåKom tycker att förändringen är bra och att det ökar möjligheten för en likvärdig
polisverksamhet i hela landet. Polismyndigheten kommer att ha skyldighet att samarbeta och
samverka med kommunerna. SmåKom tolkar detta som att det också är en ambition att polisen
har en hög lokal närvaro i hela landet, även i små kommuner. Små kommuner är öppna för att via
avtal reglera samverkanslösningar och samlokaliseringar mellan polisen och kommunen, något
som redan är verklighet på sina håll.
Det är grundläggande för människors trygghet att ha en nåbar och närvarande polis. För att
kvalitetssäkra polisens verksamhet, skulle uppdraget kunna kompletteras med riktlinjer för hur
lång tid en utryckning ska ta innan den hjälpbehövande nås. Ett ökat samarbete med andra
utryckningsfordon skulle kunna effektivisera.
De fastställda polisregionerna är tveksamma. Ska det bo 1-2 miljoner människor i en region,
blir geografin som ska täckas väldigt stor. Här behövs särskilda resurser för att hålla rimliga
utryckningstider. Vi har förståelse för att det måste finnas många poliser i städerna, där de flesta
brotten sker. Men det får inte innebära att resten av landet saknar trygghet.
En polisregion - Nord - större än halva Sveriges yta får alltför stora utmaningar.
En lokal förankring och decentralisering av polisens uppgifter är grunden för ett gott arbete i
lokalsamhället. Polisens behöver synas och vara tillgänglig för att uppnå effekt i det lokala
brottsförebyggande arbetet. Rättssamhället påverkas positivt av en närvarande och lokalt
förankrad polis. SmåKom förutsätter att kommunerna involveras i det fortsatta arbetet med att
lokalt planera polisens organisation vad gäller de 35 polisområdena.
Ett sätt att lösa resursfrågan kan vara att se till att arbetet effektiviseras genom målmedveten
metodutveckling och resultatuppföljning. Antalet poliser har ökat mycket under senare år, men
det har inte gett motsvarande ökning av antalet uppklarade brott. Här finns en möjlighet att
frigöra resurser som kan användas även på lands- och glesbygden. En långtgående delegering i
syfte att fånga det lokala perspektivet är också nödvändig i en centraliserad organisation.
Det måste bli möjligt att samarbeta över nationsgränserna med polisen i Norge och Finland.
Det skulle öka tryggheten i gränskommunerna.
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