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Datum för mötet
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Plats
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Plenisalen, Polhemsgatan 30, Stockholm

Kallade

Ledamöterna i Polismyndighetens insynsråd
Närvarande

Eva Årestad Radner, avdelningschef, rikspolischefens kansli, ordförande
Marina Johansson (S)
Elin Lundgren (S)
Bengt Storbacka (S)
Lotta Finstorp (M)
Robert Stenkvist (SD)
Solveig Wiberg (SD)
Lena Olsson (V)
Johan Pehrson (L) (Ansluter vid dagordningspunkt 6 kl. 13.25)
Andreas Carlson (KD) (Ansluter vid dagordningspunkt 6 kl. 13.25)
Frånvarande

Lars U Granberg (S)
Andreas Schönström (S), anmält förhinder
Krister Hammarbergh (M), anmält förhinder
Pär Henriksson (M)
Annika Hirvonen Falk (MP)
Helena Vilhelmsson (C), anmält förhinder
Övriga närvarande

Caroline Viper, sakkunnig, ekonomiavdelningen
Eva Molin, enhetschef, ekonomiavdelningen
Kajsa Möller, avdelningschef, HR-avdelningen
Ebba Sverne Arvill, avdelningschef, avdelningen för särskilda utredningar
Åke Persson, poliskommissarie, HR-avdelningen
Johnny Rodin, lektor, HR-avdelningen
Mats Löfving, avdelningschef, nationella operativa avdelningen
Per Löwenberg, avdelningsdirektör, nationella operativa avdelningen
Christina Weihe, stabschef
Håkan Öberg, byråchef, rikspolischefens kansli
Jennie Liljeblad, administratör, rikspolischefens kansli
För kännedom till

Nationella ledningsgruppen och samtliga kanslichefer
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Fastställande av dagordning, utseende av justerare
och förgående protokoll
Ordföranden

Dagordningen fastställdes och Lena Olsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. Föregående protokoll lades till handlingarna. Håkan Öberg
förklarade att den planerade dagordningspunkten om medborgarlöften hade
fått utgå på grund av sjukdom och att Brå istället kommer att bjudas in till insynsrådets möte den 12 februari 2019 för att då presentera utvärderingen av
medborgarlöften.
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Aktuella frågor
Ordföranden

Ordföranden öppnade mötet med att hälsa alla välkomna och att informera om
att rikspolischefen blivit sjuk. Ordföranden lämnade därefter en redogörelse
för aktuella frågor innefattande bland annat våld och hot mot Polismyndighetens medarbetare, Statskontorets slutrapport om polisreformen, amnesti för
explosiva varor och internationella brottsnätverk.
Christina Weihe redogjorde för ett möte med Justitieutskottets ordförande.
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Polisens resultat

3.1

Verksamhet
Föredragande: sakkunniga Caroline Viper, EA, och enhetschefen Eva Molin, EA

Caroline Viper och Eva Molin uppgav i huvudsak följande. Utredningsverksamheten visar fortsatt en positiv trend. Fler ärenden redovisas till åklagare.
Ökningen består främst av egeninitierade ärenden såsom narkotikabrott och
trafikbrott. Trots att fler ärenden om våldtäkt och brott i nära relationer har
redovisats växer balanserna förutom i Polisregion Nord. Utredningsresultatet
varierar mellan polisregionerna. Polisregionerna Nord och Syd uppvisar störst
ökningar utanför de egeninitierade ärendena. Svarstiderna i Polisens kontaktcenter har ökat efter sommaren.
3.2

Ekonomi
Föredragande: sakkunniga Caroline Viper, EA

Caroline Viper uppgav i huvudsak följande. Den prognos som myndigheten
lämnade till regeringen i juli 2018 visade ett överskott om 450 mnkr. Överskottet är nu större. Orsakerna är såsom tidigare lägre driftskostnader och pågående rekrytering. Ny prognos ska lämnas till regeringen den 8 november
2018. Det ekonomiska utfallet varierar mellan polisregionerna.
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Personal
Föredragande: avdelningschefen Kajsa Möller, HR

Kajsa Möller uppgav i huvudsak följande. Färre medarbetare lämnar Polismyndigheten. Antalet civila specialister ökar. Sjuktalen fortsätter att minska.
Alla utbildningsplatser har inte kunnat fyllas. Det finns ett stort behov av distansutbildningsplatser vilket därför prioriteras vid uppstart av de nya polisutbildningarna i Borås och Malmö.
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Särskilda utredningar
Föredragande: avdelningschefen Ebba Sverne Arvill, SU

Ebba Sverne Arvill uppgav i huvudsak följande. Antalet anmälda ärenden är
lägre än förra året. Eftersom lika många ärenden har redovisats till åklagare är
den redovisade andelen högre. Inga skjutningar med kroppsskada har ägt rum
sedan det för mötet. Det då redovisade ärendet pågår alltjämt. Avdelningen
arbetar även med påverkansförsök mot polisen innefattande korruption, särskilt i form av vänskapskorruption. Ett utökat internationellt samarbete mellan
internutredningsenheter i Europa övervägs, särskilt vad gäller problembild och
arbetsmetoder.
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Särskilda utskottet
Föredragande: ledamoten Elin Lundgren

Elin Lundgren uppgav att ett kortare möte hade genomförts och att arbetet
fortsätter på sätt tidigare har beskrivits.
Ebba Sverne Arvill förklarade att en gemensam nationell konferens kommer
att hållas för det nationella särskilda utskottet och de särskilda utskott som är
knutna till regionpolisråden i slutet av november 2018.
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Uppföjning av verksamhetsanpassad arbetstid
Föredragande: avdelningschefen Kajsa Möller, HR, och poliskommissarien Åke Persson, HR

Kajsa Möller och Åke Persson uppgav i huvudsak följande. Polismyndighetens förläggning av arbetstid är sedan länge inte anpassad till verksamhetens
behov. Mer arbetstid behöver förläggas till obekväm tid (kvällar och helger)
vilket strider mot personalens önskemål om ledighet. Genom en fast tjänstgöringslista över åtta veckor kan verksamhetens behov tillgodoses. Från och med
den 1 oktober 2018 genomförs ett försök med en sådan lista på minst ett lokalpolisområde per polisregion. Personalen har kompenserats genom en timmes
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arbetstidsförkortning och tio färre arbetspass. Försöksverksamheten kommer
att bli föremål för en opartisk utvärdering 2020.
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Regeringsuppdrag att stärka kompetensen för att
bemöta personer med psykisk ohälsa
Föredragande: avdelningschefen Kajsa Möller, HR, och lektorn
Johnny Rodin, HR

Kajsa Möller och Johnny Rodin uppgav i huvudsak följande. Polisanställda
möter dagligen personer med psykisk ohälsa. De flesta situationer hanteras
utan våldsanvändning. Polisens förmåga att bemöta personer med psykisk
ohälsa är i grunden god. En behovsanalys kommer att genomföras varefter
utbildningar kommer att tas fram för att möta behoven. Vissa utbildningar
kommer att vara generella medan andra utbildningar kommer att rikta sig till
särskilt utsatta grupper såsom poliser i yttre tjänst och personal i växel, reception, Polisens kontaktcenter och regionledningscentraler. Utbildningarna
kommer att genomföras som pilotprojekt med efterföljande utvärdering.
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Paus

9

Gränspolisverksamhet och Schengenutvärdering
Föredragande: avdelningschefen Mats Löfving, NOA, och avdelningsdirektören Per Löwenberg, NOA

Mats Löfving och Per Löwenberg uppgav i huvudsak följande. Gränspolisverksamhet består av gränskontroll, inre utlänningskontroll samt verkställighet
av beslut om utvisning och avvisning. Den yttre gränskontrollen av Schengenområdet ska uppfylla en viss standard för att möjliggöra en fri inre rörlighet
utan kontroller vid passage av inre gräns. Inre utlänningskontroll är en kompensatorisk åtgärd för den borttagna kontrollen vid inre gräns och syftar till att
säkerställa att de som uppehåller sig i Schengenområdet har rätt att göra så.
Gränskontroll vid inre gräns kan återinföras av kommissionen eller enskilt
land vid allvarligt hot mot allmän ordning och säkerhet. Schengenutvärdering
genomförs regelbundet för att utvärdera och säkerställa genomförande av åtaganden. Utvärderingen kommer att rikta kritik mot Sverige rörande ledning
och styrning, resurs, kompetens och IT-utveckling. Det finns skäl att ta till sig
av kritiken. Ett åtgärdande kommer att kräva fleråriga insatser av nationella
operativa avdelningen såsom processägare och polisregionerna såsom verksamhetsansvariga med ansvar för resurssättning och prioritering. Polismyndigheten förordar att gränsfrågor hanteras av befintliga myndigheter såsom
Polismyndigheten, Tullverket, Kustbevakning och Migrationsverket inom ramen för deras bredare uppdrag istället för att frågorna hanteras av en ny myndighet med ett till dessa frågor begränsat uppdrag. Kontroll vid inre och yttre
gräns samt inre utlänningskontroll är viktiga verktyg för att bekämpa internationella brottsnätverk. Tullverket bör ges utökade möjligheter att genomföra
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kontroller vid utresa från Sverige. Brexit kommer inte att påverka gränskontrollen. Däremot kommer Brexit att innebära att Storbritannien lämnar Europol
och det europeiska polissamarbetet.
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Regionpolisrådens verksamhet - En samlad
lägesbild
Föredragande: ledamöterna Marina Johansson, Bengt Storbacka, Solveig Wiberg och Lotta Finstorp

Marina Johansson uppgav i huvudsak följande. Polisregion Väst har anställt en
samordnare för Polisen 2024 och arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare
med särskilt fokus på ledarskap och tillit. Polisområde Halland genomför en
genomlysning av 500 ärenden för att utveckla utredningsmetodiken.
Bengt Storbacka uppgav i huvudsak följande. Polisregion Bergslagen arbetar
för närvarande med flera resurskrävande utredningar. Regionen har en bra
övertidshantering. En väl fungerande samordning och planering ger ett bra
resursutnyttjande även om det är en ständig dragkamp mellan stad och landsbygd.
Solveig Wiberg uppgav i huvudsak följande. Polisregion Mitt har en ansträngd
ekonomisk situation och medelsfördelningsmodellen beaktar inte regionens
särskilda situation vad gäller bränder och riskområden. En förbättrad gränskontroll skulle vara ett viktigt verktyg i arbetet mot internationella stöldligor.
Lotta Finstorp uppgav i huvudsak följande. Polisregion Öst har Polismyndighetens lägsta sjukskrivningstal och kortare svarstid i Polisens kontaktcenter.
Verksamheten fungerar bra och ekonomin är i balans. Sommaren har varit
krävande med flera skjutningar. Valet 2018 var lugnare än valet 2014. Arbetet
i regionpolisrådet är meningsfullt.
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Förslag på dagordningspunkter till nästa möte
Föredragande: byråchefen Håkan Öberg, RPCK

Ordföranden beslutar att nästa möte kommer att omfatta följande tematiska
dagordningspunkter.
•
•
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Information om presentation för tillträdande regering
Bekämpning av grov organiserad brottslighet

Övriga frågor

Inga övriga frågor.
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Kommande möte
Nästa möte äger rum den 4 december 2018.

Vid protokollet

Justeras

Jennie Liljeblad

Eva Årestad Radner

Lena Olsson
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