
 

 

 

  

Uppdrag att genomföra en studie om Polismyndighetens 

hantering av vissa ärenden 

Bakgrund  

En viktig del i polisens uppgifter är att ta emot anmälningar från 
allmänheten om störningar av den allmänna ordningen och 
säkerheten och om påstådda brott, för att kunna ingripa mot 
störningar och att utreda brott. Det är viktigt att polisens resurser 
används på ett så effektivt sätt som möjligt och att den 
brottsutredande verksamheten inte belastas med frågor som inte hör 
hemma där.  

Uppdraget 

Eftersom polisen varje år mottar ett mycket stort antal larm och andra 
anmälningar är det angeläget att dokumentationen görs på rätt sätt, så 
att den brottsutredande verksamheten inte tyngs av uppgifter som 
inte hör hemma där, t.ex. anmälningar om förlorade föremål eller 
anmälningar som rör förhållanden som inte är straffbara. Mot den 
bakgrunden ska en utredare kartlägga 
 
– i vilken utsträckning det nuvarande systemet för brottsanmälningar 
används för att dokumentera förhållanden som uppenbart inte utgör 
brott, t.ex. anmälningar om föremål som någon har tappat bort,  
– vilka resurser som går åt för förlustanmälningar,  
– om det finns skäl att tydligare än idag skilja förlustanmälningar från 
brottsanmälningar, 
– i samråd med försäkringsgivare diskutera om arbetet med 
förlustanmälningar som föranleds av försäkringsförhållanden kan 
begränsas eller på annat sätt rationaliseras, 
– om det i någon utsträckning förekommer brottsanmälningar om 
företeelser utomlands som inte kan bli föremål för utredning i Sverige, 
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– den totala omfattningen av och tidsåtgången för hantering av sådana 
ärenden som inte borde hanteras inom ramen för systemet med 
brottsanmälningar.  
 
Även när det gäller anmälningar om faktiska brott kan det finnas 
utrymme för att rationalisera handläggningen.  
 
Utredaren ska därför också kartlägga  
 
– om försäkringsbolag och andra som utbetalar ersättningar ställer 
krav på att den som har gjort en anmälan om brott utomlands också 
ska göra en svensk brottsanmälan,  
– förekomsten av frekventa anmälare, exempelvis lokaltrafikföretag, 
företag inom handeln och myndigheter som utsätts för bidragsbrott i 
olika former, och  
– erfarenheterna av särskilda kampanjer som görs av vissa anmälare i 
syfte att avskräcka från en viss typ av brott, t.ex. att trafikföretag under 
en kortare period utökar kontrollen och anmäler även sådana 
förseelser som normalt inte polisanmäls. 
 
Utredaren ska, med utgångspunkt i kartläggningarna,  
– dels identifiera förhållanden som leder till att sådana ärenden som 
inte borde hanteras inom den brottsbekämpande verksamheten 
behandlas som brottsanmälningar,  
– dels överväga lämpliga former för samarbetet med bl.a. frekventa 
anmälare, i syfte att dessa ska överlämna brottsanmälningar i så nära 
anslutning till brottet som möjligt och att säkerställa att 
anmälningarna håller nödvändig kvalitet. 
 

Samråd och redovisning 

Utredaren ska inhämta synpunkter och underlag från 
Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten och samråda med andra 
relevanta aktörer. Utredaren ska i sitt arbete beakta uttalandena av 
Justitieutskottet i bet. 2012/13:JuU2 s. 26 och bet. 2014/15:JuU16 s. 30. 
 
Uppdraget ska redovisas den 30 november 2015 


