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1 Fastställande av dagordning, utseende av justerare och 

föregående protokoll 
Rikspolischefen 

 
Dagordningen fastställdes och Carl-Oskar Bohlin utsågs att jämte ordföranden 
justera protokollet. Föregående protokoll lades till handlingarna. 

2 Aktuella frågor 
Rikspolischefen 
 

Rikspolischefen lämnade en kortfattad redogörelse för aktuella frågor innefat-
tande bland annat Samverkansrådets mot organiserad brottslighet arbete, den 
myndighetsgemensamma lägesbilden om organiserad brottslighet, myndighet-
ens strategiska verksamhetsplan, översyn av rikspolischefens kansli och rekry-
tering av ny chef till kansliet, polisens minnesdag den 5 oktober 2019 för hed-
rande av de 119 polisanställda som omkommit i tjänsten sedan förstatligandet 
av polisen 1965, förbrukning av anslag och anslagssparande, deltagande i 
European Police Chief Convention med anslutande informellt möte för euro-
peiska polis- och tullchefer, regeringsuppdrag om cybersäkerhetscenter och 
vikten av att Polismyndigheten framöver deltar i det nya centret, införande av 
en tematisk dagordningspunkt på framtida möten för att spegla polisens verk-
lighet, ett gott exempel på samverkan genom projektet Trygg i Norrtälje 
Kommun (TiNK) som samordnar, leder och utvecklar trygghetsarbetet mellan 
Norrtälje kommun, sjukvård och omsorg, Polismyndigheten, andra myndig-
heter, föreningar, företag och trossamfund, uppdrag och svarstider för Polisens 
kontaktcenter samt Polismyndighetens starka varumärke som en attraktiv ar-
betsgivare för civilanställda inom it, kommunikation och juridik. 

3 Polisens resultat 

3.1 Verksamhet 
Föredragande: avdelningschefen Fredrik Modigh, EA, och  
enhetschefen Cathrine Wesström, EA. 

 
Fredrik Modigh och Cathrine Wesström lämnade en redogörelse för Polis-
myndighetens verksamhetsresultat, varvid de uppgav i huvudsak följande. Den 
egenrapporterade utsattheten för brott har ökat medan den upplevda otrygghet-
en har minskat. Förtroendet för polisen har ökat. Antalet skjutningar ligger 
alltjämt på en hög nivå. Till och med september 2019 har 250 skjutningar in-
träffat att jämföra med 217 för samma period 2018. Antalet avlidna och ska-
dade har dock minskat. Antalet vapenbrott har ökat, 122 fler ärenden till och 
med augusti 2019 jämfört med samma period 2018. Även antalet sprängningar 
har 2019 ökat jämfört med motsvarande period 2018. Ökningen är 58 ärenden 
vilket innebär en ökning om 64 procent. Resurserna på lokalpolisområdesnivå 
har minskat med en procent till 48 procent av polisregionernas totala resurser i 
samband med att polisaspiranter har återgått till studier. Utredningsresultatet är 
fortsatt positivt. Antalet avslutade ärenden har ökat. Trots det positiva utred-
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ningsresultatet har emellertid antalet äldre ärenden ökat. Av samtalen till Poli-
sens kontaktcenter har 64 procent besvarats inom fem minuter. Längst svarstid 
har Polisregion Stockholm. 

3.2 Ekonomi 
Föredragande: avdelningschefen Fredrik Modigh, EA, och  
enhetschefen Cathrine Wesström, EA. 

 
Fredrik Modigh och Cathrine Wesström lämnade en redogörelse för Polis-
myndighetens ekonomi, varvid de i huvudsak uppgav följande. Anslagsför-
brukningen är för närvarande högre än det tilldelade anslaget. Polismyndighet-
en kommer att förbruka hela anslaget och del av anslagssparandet för 2018. 
Anslagsförbrukningen för 2019 är 2500 MSEK högre än anslagsförbrukningen 
för 2018. Delar av anslagssparandet för 2018 kommer inte att förbrukas under 
2019 men kommer att behövas för bestridande av kostnader utöver anslaget 
2020. Skälet till att inte hela anslagssparandet för 2018 har förbrukats under 
2019 är bland annat senarelagda inköp. Årets prognosticerade överskott upp-
går till 500 MSEK. 

3.3 Personal 
Föredragande: avdelningschefen Henrik Dider, HR, och  
handläggaren Oscar Lundin, HR 

 
Henrik Dider och Oscar Lundin lämnade en redogörelse för Polismyndighet-
ens personalläge, varvid de i huvudsak uppgav följande. Vid utgången av sep-
tember 2019 fanns det 19 468 poliser och 11 173 civilanställda. Minskningen 
av poliser jämfört med augusti 2019 beror på att polisaspiranter har återgått till 
sin utbildning. Antalet civilanställda har ökat med 33 procent sedan 2015. Ök-
ningen av antalet poliser tar längre tid då de måste genomgå utbildning. Ett 
flertal faktorer bedöms ha stor påverkan för Polismyndighetens tillväxt. Som 
exempel på dessa faktorer kan nämnas attrahera till polisutbildningen, av-
gångar, resursfördelning, funktionsinriktad utbildning, kompetensväxling, ar-
betsgivarindex, enkät sluta på jobbet, återrekrytering av poliser och civilan-
ställda, nationell flyttlåda, kapacitet inom rekrytering och bemanning samt 
intern rörlighet. Färre medarbetare väljer att aktivt lämna myndigheten. Perso-
nalomsättningen är mycket låg, särskilt för poliser. Andelen avgångar förutom 
pensionsavgång för poliser uppgår till 2,2 procent. Därtill kommer att återre-
kryteringarna ökar. Vidtagna åtgärder är verksamma och bilden av en flykt 
från Polismyndigheten är felaktig. Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka, särskilt 
för utredningsarbete. 

4 Strategisk verksamhetsplan för 2020-2024 
Föredragande: avdelningschefen Fredrik Modigh, EA, enhets-
chefen Cathrine Wesström, EA, och handläggaren Kajsa Berg-
dahl, EA 

 
Fredrik Modigh, Cathrine Wesström och Kajsa Bergdahl lämnade en redogö-
relse för Polismyndighetens strategiska verksamhetsplan 2020-2024, varvid de 
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uppgav i huvudsak följande. Den strategiska verksamhetsplanen ska konkreti-
sera strategi 2024 på grundval av genomförda verksamhets- och behovsana-
lyser. Planen ska leda fram till beslut om strategiska inriktningar för polisreg-
ioner och avdelningar med tillhörande aktivitetsplanering. Planen är femårig 
med en nära koppling till medelsfördelningen som sker genom en ny fördel-
ningsmodell. Uppföljning är en viktig komponent. Den slutliga strategiska 
verksamhetsplanen kommer att beslutas i december 2019. 

5 Polismyndighetens kompetensförsörjning 
Föredragande: avdelningschefen Henrik Dider, HR, och  
handläggaren Stefan Wehlin, HR 

 
Henrik Dider och Stefan Wehlin lämnade en redogörelse för Polismyndighet-
ens kompetensförsörjning, varvid de uppgav i huvudsak följande. Polisens 
attraherakampanj har haft effekt och medfört fler sökanden till polisutbild-
ningen. Vid senaste ansökningstillfället sökte 17 498 personer till polisutbild-
ningen, varav 6 539 var behöriga att prövas. Fler bokar tid för prövning. Av-
hoppen efter påbörjad utbildning har minskat. Fördelningen av utbildnings-
platser mellan de fem utbildningsorterna är föremål för översyn i anledning av 
bland annat studenternas önskemål om utbildningsort. En antagningsprocess 
med den sökande i fokus är under införande. Antagningsprocessen kommer att 
digitaliseras och vara öppen hela året. Tiden från ansökan till antagning ska 
minskas och fler utbildningsstarter ska erbjudas. Funktionsinriktad polisut-
bildning för nationella insatsstyrkan och nationella bombskyddet pågår. Nästa 
utbildningsomgång kommer att ha civila utredare och it-forensiker som mål-
grupp. 

6 Paus 

7 Särskilda utredningar 
Föredragande: avdelningschefen Ebba Sverne Arvill, SU 

 
Ebba Sverne Arvill lämnade en redogörelse för verksamheten vid avdelningen 
för särskilda utredningar, varvid hon uppgav i huvudsak följande. Antalet an-
mälda brott ökar och avser främst tjänstefel, dataintrång och ofredande. Även 
antalet redovisade ärenden till åklagare ökar. Spaningsverksamhet har inletts. 
En nationell konferens för de särskilda utskotten kommer att genomföras den 
7 november 2019. Slutligen arbetar avdelningen tillsammans med rättsavdel-
ningen på en framställan till regeringen om en översyn av förordningen 
(2014:1106) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen 
och vissa andra befattningshavare. 
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8 Särskilda utskottet 

Föredragande: Carl-Oskar Bohlin, Elin Lundgren och  
Lena Olsson 

 
Elin Lundgren och Lena Olsson deltog vid särskilda utskottets senaste möte, 
varvid de fick en gedigen föredragning av ärendet på Norrbackagatan i Stock-
holm. 
 
Rikspolischefen förklarade att internrevisionen och tillsynsenheten efter laga-
kraftvunnen dom kommer att genomföra en genomlysning för att ta tillvara 
lärdomar för framtiden. 
 
Carl-Oskar Bohlin påminde om att det behöver väljas en ny ledamot till sär-
skilda utskottet när regeringen har entledigat honom från uppdraget att vara 
ledamot i insynsrådet. 

9 Nationell facklig verksamhet med deltagande av 
nationella arbetstagarorganisationer 

 
Arbetstagarorganisationerna vid Polismyndigheten hade bjudits in för att  
beskriva sin verksamhet och ge sin syn på de viktigaste frågorna för myndig-
heten i perspektivet 2024. Från arbetstagarorganisationerna deltog Karna Till-
heden, Seko, Lena Nitz, Polisförbundet, Anna Owens, Saco-S, och Tomas 
Kihlbert, ST. Deras respektive presentation innefattade i huvudsak de ämnen 
som framgår nedan. 
 
Karna Tillheden: Attrahera och behålla, åtskillnad mellan civilanställda och 
poliser genom kultur och lönesättning, behov av likabehandling av medarbe-
tare, personalomsättning, bristande utbildningsverksamhet med stor utbild-
ningsskuld samt hot och våld mot medarbetare. 
 
Lena Nitz: Kompetensförsörjning, arbetsmiljö och hur myndigheten bör ut-
vecklas för att bli en attraktivare arbetsgivare. 
 
Anna Owens: Rätt kompetens på rätt plats, ökande efterfrågan på akademisk 
kompetens, ledarskap samt lönesättande samtal och individuell lönesättning 
efter kompetens och bidrag till verksamheten med beaktande av rådande 
marknadsförhållanden. 
 
Tomas Kihlbert: Rätt kompetens på rätt plats, snabb och omfattande tillväxt, 
civilanställdas roll inom Polismyndigheten, fler poliser kan frigöras för poli-
siära arbetsuppgifter, karriär och utveckling för anställda utan polisutbildning, 
lönepolitik, hållbart arbetsliv, tillgänglighet och gemensamt myndighetsmärke 
för samtliga anställda. 
 
Efter presentationerna följde frågor och diskussion. 
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10 Regionpolisrådens verksamhet – En samlad lägesbild 

 
Föredragande: Lena Olsson, Elin Lundgren, Saila Quicklund, 
Katja Nyberg, Joakim Pohlman, Charlotte Nordström och 
Jonathan Brash 

 
Lena Olsson uppgav i huvudsak följande. Region Bergslagen kommer få be-
sök av Norges rikspolischef. En diskussion om renodling av polisens arbets-
uppgifter har förts. En regional ledningsövning har ägt rum. Ett strategiskt 
krisberedskapsråd är under uppbyggnad. Kriminalvårdens ansvar för transpor-
ter av frihetsberövade fungerar bättre men utvecklingspotential kvarstår. 
 
Elin Lundgren uppgav i huvudsak följande. Diskussioner har förts om barn 
under 15 år som gärningsmän, grov organiserad brottslighet och s.k. ”sugar-
dating”. 
 
Saila Quicklund uppgav i huvudsak följande. Polisregion Nord bedriver ett bra 
internt utvecklingsarbete och uppvisar goda resultat. Arbetet i regionpolisrådet 
har utvärderats med gott resultat. Diskussioner har förts om fördelning av re-
surser mellan poliser och civilanställda samt den nationella ledarskapsfiloso-
fin. 
 
Katja Nyberg uppgav i huvudsak följande. Skjutningarna minskar men döds-
fallen ökar. Ingen vill tala med polisen. Även tredje person drabbas av skjut-
ningarna. Antalet bedrägerier ökar. Det föreligger problem med övergivna el-
sparkcyklar. Frågan hanteras enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i 
vissa fall, vilket innebär att ägaren får lösa ut bortforslade el-sparkcyklar. 
 
Joakim Pohlman uppgav i huvudsak följande. Vid regionpolisrådets senaste 
möte deltog endast fyra ledamöter. Rådet hade problem med dålig närvaro 
även under förra året. Mötet ägde rum på Toftanäs med besök på regionled-
ningscentralen och Polisens kontaktcenter. En föredragning om projektet 
”Sluta skjut” genomfördes. Hot mot politiker diskuterades. 
 
Charlotte Nordström uppgav i huvudsak följande. Polisregionen uppvisar gott 
resultat i den andra tertialdialogen. En särskild händelse för skyddande av flera 
domstolsförhandlingar pågår. En presentation om stadsplanering som brotts-
förebyggande och trygghetsskapande verktyg har genomförts. Det finns öns-
kemål om regionala förordnanden för ordningsvakter så att de kan anlitas av 
Västtrafik i kollektivtrafiken. 
 
Jonathan Brash uppgav i huvudsak följande. Utredningsresultatet uppvisar en 
positiv utveckling men det finns höga balanser av äldre ärenden. Även den 
brottsförebyggande verksamheten och Polisens kontaktcenter fungerar väl. 
Fler trafikkontroller genomförs. Trafikpolisverksamhet ses som en arbetsme-
tod. Övertidsuttaget är för högt men sjukfrånvaron är låg. Anslagsförbrukning-
en överstiger för närvarande det tilldelade anslaget men utfallet kommer att 
vara inom tilldelat anslag vid räkenskapsårets slut. Som tematisk dagordnings-
punkt hölls en särskild presentation av polisverksamheten i Södermanland. 
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11 Förslag på dagordningspunkter till nästa möte 

Föredragande: byråchefen Håkan Öberg, RPCK 
 
Förslag lämnades på följande tematiska dagordningspunkter för nästa möte. 
 

• Narkotikabrottslighet 
• Översyn av polisprogrammet 
• Internationella stöldligor 

 
Ordföranden beslöt att nästa möte kommer att omfatta de föreslagna tematiska 
dagordningspunkterna. 

12 Övriga frågor 
 
Efter hörande av ledamöterna beslöt ordföranden att nästa nationella fördjup-
ningsdag ska äga rum den 26 oktober 2020. 

13 Rikspolischefens avslutning 
 
Rikspolischefen tackade ledamöterna för ett bra möte. 
 
Kommande möte 
 
Nästa möte äger rum den 3 december 2019. 
 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
 
Tommy Gustafsson Anders Thornberg Carl-Oskar Bohlin 
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	Karna Tillheden: Attrahera och behålla, åtskillnad mellan civilanställda och poliser genom kultur och lönesättning, behov av likabehandling av medarbetare, personalomsättning, bristande utbildningsverksamhet med stor utbildningsskuld samt hot och våld mot medarbetare.
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	Katja Nyberg uppgav i huvudsak följande. Skjutningarna minskar men dödsfallen ökar. Ingen vill tala med polisen. Även tredje person drabbas av skjutningarna. Antalet bedrägerier ökar. Det föreligger problem med övergivna el-sparkcyklar. Frågan hanteras enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, vilket innebär att ägaren får lösa ut bortforslade el-sparkcyklar.
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