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Den nya Polismyndigheten är en sammanhållen myndighet. När
Rikspolischefen med stöd av sin ledningsgrupp fattar beslut kommer
det inte att finnas några formella organisatoriska hinder för att verkställa dem enhetligt i hela Sverige. Det finns sex beslutsnivåer mellan
Rikspolischefen och medarbetarna, se bild 3:9.
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Bild 3:9. Polisorganisationens 6
beslutsnivåer och regionsindelning.
Med tillstånd av genomförandekommittén genom
Ann-Cathrine Wikström.

Polisens relation till skyddslagen och skyddsvakten
Nedan listas några viktiga punkter avseende polisens relation till
skyddslagen och skyddsvakten:
n Polis har samma befogenhet som skyddsvakter när de bevakar ett
skyddsobjekt (SOU 2008:50 sid. 52 & 182)
n Polis kan begära att skyddsvakten på en kärnteknisk anläggning
ska delta i särskild utbildning (RPSFS 2012:16, 2:8)
n Vid samverkan med polis får skyddsvakten utrustas med andra
fängsel än av metall (RPSFS 2012:16, 5:1)
n Skyddsvakten ska anmäla frihetsberövanden och beslag till polisen, som beslutar om åtgärden ska stå kvar eller upphöra (17 §
skyddslagen)

kan användas
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Polisens organisation
1 januari ombildades Polisen från 21 fristående polismyndigheter,
Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium till en
Polismyndighet. Den nya polismyndigheten är indelad i 7 regioner,
se bild 3:7. Tanken är att stärka polisens förmåga att ingripa mot och
utreda brott genom att ta bort de gamla myndighetshindren.
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