Budget för
rättsväsendet 2015
Sverige ska vara ett tryggt land att leva i. Ett starkt och väl
fungerande rättsväsende och en framgångsrik brottsbekämpning är en förutsättning för ett tryggt samhälle. Den organiserade brottsligheten utgör ett allvarligt hot mot det demokratiska samhället och arbetet mot denna behöver prioriteras.
Att antalet brott som klaras upp av rättsväsendet har minskat
påtagligt under de senaste åren är en utveckling som måste
brytas. Fler vardagsbrott måste klaras upp. Det är också
viktigt att de som utsätts för brott snabbt får stöd och hjälp
från samhället. Ingen ska behöva vara rädd för att anmäla
brott eller vittna i rättegång. Personer som har utsatts för
våld i nära relationer kan vara i särskilt stort behov av stöd
och skydd. Våldtäktslagstiftningen ska ses över och skärpta
straff för grova sexualbrott behöver övervägas. Även hatbrott
är en prioriterad fråga.
Vägen till ett tryggt samhälle handlar dock inte bara om att
angripa brottsligheten. Minst lika viktigt är att motverka dess
orsaker. I den strävan krävs samverkan, inte enbart inom
rättsväsendet utan även med andra aktörer. Regeringen avser
också att vidta åtgärder för att stärka skyddet för enskildas
integritet.

Polismyndigheten
och Säkerhetspolisen
Från och med den 1 januari 2015 kommer de 21 polismyndigheterna, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska
laboratorium att ombildas till en myndighet, Polismyndigheten. Ombildningen är en av de största omorganisationerna inom staten på många år och den största organisationsförändringen av svensk polis sedan förstatligandet
1965. Syftet med ombildningen är att öka förutsättningarna
för ett bättre verksamhetsresultat och en högre kvalitet i
polisarbetet. Ombildningen kommer att skapa tydligare
strukturer för ledning och styrning, underlätta ett bättre
resursutnyttjande och ge mer likartade förutsättningar för
polisarbetet över hela landet. Ett arbete kommer också att
inledas med att göra polisutbildningen till en högskoleutbildning. Anslaget till Polismyndigheten ökas med 40 miljoner kronor från och med 2015 och med 50 miljoner kronor
från och med 2016.
I samband med att Polismyndigheten inrättas blir Säkerhetspolisen en fristående myndighet. Ansvarsförhållanden,
regelverk och beslutsmandat blir därmed tydligare för
Säkerhetspolisen. Verksamheten vid Säkerhetspolisen blir
då också direkt underställd regeringen.
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Åklagarmyndigheten
Åklagarmyndigheten har en viktig brottsbekämpande roll
mellan polisen och domstolarna. För att kunna bibehålla
kvaliteten och effektiviteten i verksamheten och bidra till
ökade insatser mot bland annat ungdomsbrottslighet ökas
anslaget med 81 miljoner kronor från och med 2015. Därutöver beräknas anslaget öka med ytterligare 30 miljoner
kronor 2016.

Ekobrottsmyndigheten
För att Ekobrottsmyndigheten ska kunna öka kvaliteten och
effektiviteten i sin verksamhet ökas anslaget med 17 miljoner kronor från och med 2015. Anslaget beräknas sedan öka
med ytterligare 15 miljoner kronor 2016.

Sveriges Domstolar
Måltillströmningen till domstolarna förväntas fortsätta
vara stor. Anslaget till Sveriges Domstolar ökas därför med
17 miljoner kronor 2015. Det är viktigt att domstolarna kan
fortsätta att minska omloppstiden och överbalanser.

Kriminalvården
För att Kriminalvården ska kunna upprätthålla kvalitet,
effektivitet och säkerhet inom såväl frivården som häkte
och anstalter föreslås Kriminalvården erhålla 7 884 mnkr
för 2015.

Rättsmedicinalverket
För att Rättsmedicinalverket ska kunna fullgöra sitt
uppdrag utifrån de krav som finns på myndigheten samt
upprätthålla kvalitet och effektivitet i verksamheten ökas
anslaget med 20 miljoner kronor från och med 2013. Därutöver beräknas anslaget öka med ytterligare 25 miljoner
kronor 2016.

Ramanslag för 2015

Ytterligare information

Rättsväsendets totala anslag för 2015 uppgår till cirka 40
miljarder kronor. I tabellen framgår hur pengarna fördelas
mellan myndigheterna.

Kontaktpersoner på Justitiedepartementet för budgetfrågor om rättsväsendet. Samtliga nås via telefon 08-405 10 00
(växeln).
yy Eva Zimmerman (Polismyndigheten)
yy Martin Munkelt (Säkerhetspolisen)
yy Christina Jerreström (Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten samt Rättsmedicinalverket)
yy Carolina Östergren (Sveriges Domstolar)
yy Magnus Frid (Kriminalvården)
yy Peter Bringle (rättsväsendet allmänt)

Verksamhet
(miljoner kr)
Polisorganisationen
21 160
Säkerhetspolisen
1 142
Åklagarmyndigheten
1 396
Ekobrottsmyndigheten
609
Sveriges Domstolar
5 371
Kriminalvården
7 884
Brottsförebyggande rådet
97
Rättsmedicinalverket
371
Gentekniknämnden
5
Brottsoffermyndigheten
38
Ersättning för skador på grund av brott
122
Rättsliga biträden m.m.
2 468
Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.
40
Avgifter till vissa internationella sammanslutningar
20
Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete
7
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
18
Domarnämnden
8
Summa

En tryckt version av Budgetpropositionen för 2015 kan
beställas från Riksdagens tryckeriexpedition:
telefon 08-786 58 10
e-post: ordermottagningen@riksdagen.se.
Budgetpropositionen i sin helhet kan även laddas ner via
www.regeringen.se/budget.
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Fler exemplar av faktabladet kan beställas från Justitiedepartementet,
tfn 08-405 10 00 eller e-post: ju.info.order@regeringskansliet.se
Regeringens webbplats: www.regeringen.se
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