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ENKÄT – POLISENS EFFEKTIVITET I UTSATTA OMRÅDEN

Inhämtningsmetoden
Polismyndigheten (Noa) beskriver utsatta områden enligt följande bedömningskriterier:
• Ett utsatt område definieras som ett geografiskt avgränsat område som
karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan
på den sociala kontexten i lokalsamhället (till exempel genom hot, utpressning,
öppen narkotikahandel etc.)
• Ett särskilt utsatt område kännetecknas av boendes obenägenhet att delta
i rättsprocessen (obligatoriskt kriterium), svårigheter att fullfölja ert uppdrag
(obligatoriskt kriterium), parallella samhällsstrukturer i form av egna
rättsprocesser, religiös extremism (inkl. så kallade resande) och koncentration
av kriminella.
• Ett riskområde är ett område som uppfyller samtliga kriterier för ett utsatt område
men inte riktigt når upp till de kriterier som kännetecknar ett särskilt utsatt
område. Läget är dock så alarmerande att det finns en överhängande risk att
området riskerar att bli särskilt utsatt om inte adekvata åtgärder sätts in.

1.

Anser du att dessa bedömningskriterier fångar det som är väsentligt för utsatta områden?
Ja, i mycket hög utsträckning.
Ja, i viss utsträckning.
Nej. Eventuell kommentar.
Ingen uppfattning.

2.

Anser du att kategoriseringen av utsatta områden – det vill säga i utsatta områden, särskilt utsatta
områden respektive riskområden – är till hjälp för er i arbetet på lokalpolisområdesnivå?
Ja. Eventuell kommentar.
Nej. Eventuell kommentar.
Ingen uppfattning.

3.

Vem eller vilka hos dig arbetar med inrapporteringen och använder Polismyndighetens metodstöd
mot organiserad brottslighet i lokalsamhället och i utsatta områden (dnrA194.284/2015)?
Fyll i ett eller flera alternativ.
LPO-ledningen.
Kommunpoliser.
Områdespoliser.
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Vem eller vilka hos dig arbetar med inrapporteringen och använder Polismyndighetens metodstöd
mot organiserad brottslighet i lokalsamhället och i utsatta områden (dnrA194.284/2015)?
Fyll i ett eller flera alternativ.
Lokal underrättelsesamordnare.
Operativ koordinator.
Andra tjänstemän inom Polismyndigheten.

4.

Samverkar personalen i ditt lokalpolisområde med nedanstående aktörer vid inrapportering
till metodstödet?
Mycket

Till viss del

Inte alls

Ingen
uppfattning

Socialtjänst.
Skola.
Den kommunala säkerhetstjänsten.
Fastighetsägare (bostäder, centrumanläggningar
etc.).
Näringsliv.

5.

Andra aktörer.

Ange vilka.
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ENKÄT – POLISENS EFFEKTIVITET I UTSATTA OMRÅDEN

Resurser
I detta avsnitt ska du svara på frågorna utifrån två kategorier av personalgrupper. Det är
viktigt att den personal som ingår i kategori 1 respektive kategori 2 redovisas var för sig.
Obs. räkna inte med poliser som är långtidskommenderade under minst en månad till
annan tjänstgöring (t.ex. gränsbevakning) eller tjänstlediga på grund av annat arbete,
studier, etc.

Kategori 1
Antalet områdespoliser som arbetar långsiktigt och fredat med kontaktskapande,
brottsförebyggande och trygghetsskapande enligt Polismyndighetens
uppdragsbeskrivning för områdespolis (dnr A149.893/2015).

Kategori 2
Antalet övriga poliser som arbetar områdesanknutet på annat sätt än de ovanstående.
Vi avser här poliser som arbetar i till exempel fokusgrupper, riktade team eller liknande
konstellationer.

Frågorna nedan avser endast personal inom Kategori 1
6.
Antal

7.

Antal

8.

Ange antalet områdespoliser som arbetar långsiktigt med kontaktskapande, brottsförebyggande
och trygghetsskapande arbete i ditt lokalpolisområde.
Skriv antal.

Ange antalet av dessa områdespoliser som i stort sett arbetar fredat (dvs. borträknat
IG-pass/kommenderingar) till minst 70 procent av sin arbetstid med kontaktskapande,
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
Skriv antal.

Kommentar.

Skriv kommentar.

9.

Hur många av dessa områdespoliser (enligt ditt svar i fråga 7) är allokerade att arbeta främst
i utsatta områden inom ditt lokalpolisområde?

Skriv kommentar.
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Hur påverkas bemanningen för dessa områdespoliser under semesterperioderna?
Inte alls.
Viss negativ påverkan.
Omfattande negativ påverkan.
Ingen uppfattning.

11.

Kommentar.

Skriv kommentar.

Frågan nedan avser endast personal inom Kategori 2
(se beskrivning på föregående sida)
12.

Antal

13.

Ange antalet övriga poliser som arbetar områdesanknutet på annat sätt än områdespoliserna
i Kategori 1 och som för närvarande tjänstgör i ditt lokalpolisområde. Vi avser här poliser som
arbetar i till exempel fokusgrupper, riktade team eller liknande konstellationer.
Skriv antal.

Kommentar.

Skriv kommentar.

14.
Antal

15.

Ange antalet kommunpoliser som för närvarande tjänstgör i ditt lokalpolisområde.
Skriv antal.

Kommentar.

Skriv kommentar.
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Effektiva arbetsmetoder i utsatta områden
16.

Får du och personalen i ditt lokalpolisområde styrsignaler om vilka arbetsmetoder ni ska tillämpa
i utsatta områden?
Ja.
Nej.

17.

Om ja, varifrån kommer dessa styrsignaler? Fyll i ett eller flera alternativ.
Från polisområdet.
Från polisregionen.
Från Noa.
Ingen uppfattning.

18.

Är det din uppfattning att personalen i ditt lokalpolisområde arbetar enligt:
Ja

Nej

Ingen
uppfattning

Ja, i viss
utsträckning

Nej, inte alls

Ingen
uppfattning

Polismyndighetens strategi för arbete i utsatta områden
(PM 2018:26).
Polismyndighetens plan för allvarlig och organiserad brottslighet
– Polisoperativ inriktning (POI) (PM 2018:22).
Områdespoliser – Strategisk inriktning (dnr A177.727/2016).

19.

Anser du att dessa verktyg hjälper er att arbeta mer effektivt?
Ja, i hög
utsträckning

Polismyndighetens strategi för arbete i utsatta
områden (PM 2018:26).
Polismyndighetens plan för allvarlig och
organiserad brottslighet – Polisoperativ inriktning
(POI) (PM 2018:22).
Områdespoliser – Strategisk inriktning
(dnr A177.727/2016).
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Andra verktyg.

Ange vilka.

21.

I Noa:s PM Utsatta områden – rekommendationer (dnr A309.000/2018) anges ett antal metoder
som särskilt effektiva. I vilken omfattning tillämpar ni dessa metoder?
I hög
utsträckning

I viss
utsträckning

Inte alls

Ingen
uppfattning

EST (Effektiv samordning för trygghet).
Samverkan med fastighetsägare.
Utpekade ansvariga för samverkan (t.ex.
i medborgarkontor, stadsdelssamordnare
eller trygghetsvärdar).
Gemensam utvecklingsplan som tas fram
tillsammans med kommunen.
Projekt MBU (Människan bakom uniformen).
Fokusgrupper med särskilt utpekade och
fredade poliser som arbetar mot narkotika och
vapen lokalt.
Gemensamma lägesbilder som tas fram veckovis
tillsammans med kommunala tjänstemän.
KAP-metoden (Kriminalarboristiska perspektivet,
som är en metod för att slå ut kriminella nätverk
genom att identifiera strategiskt viktiga aktörer.
FAS-modellen (att ett område kan befinna sig
i tre olika faser och att varje fas har olika
förutsättningar fär brottsbekämpande och
brottsförebyggande arbete).
Orosanmälan till socialtjänsten (enl. SoL 14:1)
som verktyg.
"Trygga trappan" (öka tryggheten för de boende).

22.

Andra metoder.

Ange vilka.

23.

Riksrevisionens fallstudier har hittills visat att sekretess i vissa fall är ett hinder för samverkan.
Är sekretess ett hinder för samverkan i ditt lokalpolisområde?
Ja.
Nej.
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24.

Beskriv på vilket sätt samverkan hindras på grund av sekretess.

Beskrivning.

25.

Hur fungerar samverkan med övriga aktörer med andra aktörer, t.ex. fastighetsägare och övriga
näringsidkare i ditt lokalpolisområde?
Mycket bra.
Ganska bra.
Vi har ingen samverkan.

26.

Finns det andra metoder eller befogenheter som ni i dagsläget inte har, men som skulle kunna
göra polisarbetet mer effektivt i utsatta områden?
Ja.
Nej.

27.

Beskriv vilka metoder eller befogenheter som saknas.

Beskrivning.

28.

Har den personal som tjänstgör i utsatta områden i ditt lokalpolisområde tillgång till teknisk
utrustning (t.ex. kroppskameror, bevakningskameror och dylikt) i den omfattning som krävs för att
kunna arbeta effektivt?
Ja.
Nej.

29.

Beskriv vilken teknisk utrustning som saknas.

Beskrivning.

30.

Har områdespoliser från ditt lokalpolisområde utbytt erfarenheter med kolleger i andra
lokalpolisområden med utsatta områden?
Ja.
Nej.

8

RIKSREVISIONEN

BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT

31.

DNR: 3.1.1-2019-1337

Beskriv vilken typ av erfarenhetsutbyte det har handlat om.

Beskrivning.

32.

Finns det något eller några lokalpolisområden som du bedömer har ett särskilt framgångsrikt
arbete i utsatta områden?
Ja.
Nej.

33.

Ange vilket eller vilka lokalpolisområden du bedömer har ett särskilt framgångsrikt arbete i utsatta
områden, samt en kort motivering varför.

Beskrivning.
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Angrepp mot polisen
34.

Hur vanligt förekommande är angrepp mot poliser som tjänstgör i utsatta områden i ditt
lokalpolisområde? Med angrepp avses hot, trakasserier, våld och dylikt. I fråga om våld kan det till
exempel vara fråga om stenkastning, skadegörelse på bilar, etc.
Mycket vanligt.
Ganska vanligt.
Sällan förekommande.

35.

Om det förekommer angrepp, vilken slags angrepp är det fråga om?

Beskrivning.

36.

Hur har utvecklingen när det gäller angrepp mot polisen sett ut under den senaste femårsperioden
i de utsatta områden som ingår i ditt lokalpolisområde?
Ökat.
Minkat.
Läget är oförändrat.
Vet ej.

37.

Om angreppen har ökat eller minskat, vad anser du att det beror på?

Beskrivning.

38.

Anser du att de skyddsåtgärder som finns mot angrepp på poliser används i tillräcklig
utsträckning?
Ja. Eventuell kommentar.
Nej. Eventuell kommentar.
Ingen uppfattning.

39.

Anser du att skyddsåtgärderna fungerar effektivt?
Ja, mycket. Eventuell kommentar.
Ja, till viss del. Eventuell kommentar.
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Anser du att skyddsåtgärderna fungerar effektivt?
Nej. Eventuell kommentar.
Ingen uppfattning.

40.

Finns det tillgång till lämpliga stödåtgärder för personal som varit med om traumatiska händelser
i tjänsten?
Ja. Eventuell kommentar.
Nej. Eventuell kommentar.
Ingen uppfattning.

41.

Anser du att stödåtgärderna är effektiva?
Ja, mycket. Eventuell kommentar.
Ja, till viss del. Eventuell kommentar.
Nej. Eventuell kommentar.
Ingen uppfattning.
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