
 
 
Påminnelse! 
 
Inbjudan till seminarium den 26 maj 2010 

 
Hur kan polisen bli effektivare? 

 

 

En viktig förutsättning för ett väl fungerande 

polisväsende är systematiska utvärderingar av 

verksamhetens effektivitet. Sådana utvärderingar är 

svåra att genomföra. Samtidigt finns en omfattande 

och snabbt växande internationell kunskap om vilka 

metoder som kan användas.  

 

- Hur kan vetenskap och beprövad erfarenhet bättre 

tillvaratas i den svenska polisens verksamhet? 

- Hur bör polisens verksamhet styras och hur kan 

polisiära insatser utvärderas? 
 
Dessa frågor behandlar professor Jerzy Sarnecki i en ny 

rapport till ESO. 

 
Rapporten kommenteras av: 
 
Maria Abrahamsson, riksdagskandidat (M) och f.d. ledarskribent 
Peter Lindström, docent, Polismyndigheten i Stockholms län 
Per Molander,  generaldirektör, Inspektionen för 
socialförsäkringen 
 
Seminariet leds av ESO:s ordförande, Lars Heikensten  
 
 

Välkomna! 
 
 
 
 
 

Rapporten baseras på nationella och internationella erfarenheter av att 
utvärdera och styra polisarbete som finns redovisade i åtta 
underlagsrapporter, framtagna av internationella forskare för ESO:s räkning. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

Preliminärt program 
 

09.00---09.15 Registrering och kaffe 
 
09.15 Inledning av Lars Heikensten 
 
09.20 Presentation av rapporten, Jerzy Sarnecki 
 
10.00 Kommentarer 
 
11.00 Allmän diskussion 
 
11.25 Summering 
 
11.30 Seminariet slut 
 

 

 

 

Tid: Onsdagen den 26 maj 2010 kl. 09.00 --- 11.30 
 

Plats: Rosenbads konferenscenter, 
Drottninggatan 1, Stockholm 

 

 

Anmälan 
 

 

Sista anmälningsdag är den 20 maj 
Anmälan görs till charlotte.nommera@finance.ministry.se 
 
Seminariet är kostnadsfritt 
Antalet platser är begränsat 
 

 

 

 

 

Läs mer om Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi 

på vår hemsida 

www.eso.expertgrupp.se 

Expertgruppen för 
Studier i Offentlig 
ekonomi 
 
Expertgruppen för Studier i Offentlig 
ekonomi är en kommitté vars uppdrag 
är att självständigt bidra till att bredda 
underlaget för framtida samhälls-
ekonomiska och finanspolitiska 
avgöranden. 
 
Expertgruppen består av 
Ordförande 
Lars Heikensten, ek.dr. och ledamot av 
den Europeiska revisionsrätten. 
 
Vice ordförande  
Harry Flam,  professor i internationell 
ekonomi vid Institutet för internationell 
ekonomi på Stockholms universitet. 
 
Shirin Ahlbäck Öberg, docent i 
Statsvetenskap och verksam som 
universitetslektor vid 
Statsvetenskapliga institutionen i 
Uppsala. 
 
Robert Erikson, professor i sociologi vid 
Institutet för social forskning, 
Stockholms universitet 
 
Yvonne Gustafsson, generaldirektör för 
Statskontoret 
 
Lars Hultkrantz, professor i 
nationalekonomi och dekan vid 
Handelshögskolan vid Örebro 
universitet 
 
Eva Mörk, professor i nationalekonomi 
vid Uppsala universitet och verksam 
som forskare vid IFAU 
 

 

 

http://www.eso.expertgrupp.se/

