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Möte i Polismyndighetens insynsråd 
 
Datum för mötet Klockan Plats 

2020-04-07 12.30-14.00 Plenisalen, Polhemsgatan 30, Stockholm 
 

Kallade 

Ledamöterna i Polismyndighetens insynsråd, närvarande per telefon 
 

Närvarande 

Anders Thornberg, rikspolischef, ordförande 

Joakim Pohlman (S) 

Fredrik Lundh Sammeli (S) 

Elin Lundgren (S) 

Jonathan Brash (S) 

Saila Quicklund (M) 

Charlotte Nordström (M) 

Johan Forssell (M)  

Katja Nyberg (SD) 

Bo Broman (SD) 

Adam Marttinen (SD) 

Lena Olsson (V) 

Johan Pehrson (L) 

Rasmus Ling (MP) 

Andreas Carlson (KD) 

Helena Vilhelmsson (C) 

 
Övriga närvarande 
 

Linda H Staaf, enhetschef, nationella operativa avdelningen 

Per Engström, sektionschef, nationella operativa avdelningen 

Christina Weihe, stabschef 

Martin Valfridsson, avdelningschef, rikspolischefens kansli 

Håkan Öberg, byråchef, rikspolischefens kansli 

Jennie Liljeblad, handläggare, rikspolischefens kansli 

Patrik Sverin, stabstjänstgörande, rikspolischefens kansli 

 
För kännedom till 

Nationella ledningsgruppen och samtliga kanslichefer 
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1 Fastställande av dagordning, utseende av justerare 

och föregående protokoll 

Rikspolischefen 

 

Dagordningen fastställdes och Johan Forssell utsågs att jämte ordföranden 

justera protokollet. Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 

2 Aktuella frågor 

Rikspolischefen  

 

Rikspolischefen lämnade en kortfattad redogörelse för aktuella frågor inne-

fattande bland annat polisens förmåga att fullgöra sitt uppdrag, det kommande 

mötet med Krishanteringsrådet, begränsningar av allmänna sammankomster, 

virtuella besök i verksamheten och fotpatrullering, extra möten i den nationella 

strategiska ledningsgruppen, möten med övriga myndigheter i rättskedjan, 

möten med övriga nordiska rikspolischefer, det tillfälliga prövningsstoppet hos 

Rekryteringsmyndigheten av sökanden till polisutbildningen, möte med läro-

sätena för polisutbildning, oron för att våld i nära relationer ökar med social 

distansering och mer tid i hemmet, kurser för poliser som inte nyligen tjänst-

gjort i yttre tjänst, den tillfälliga omskolningen av personal i pass- och gräns-

verksamhet till förstärkning i utredningen av bedrägeribrott, svårigheterna att 

genomföra verkställigheter med nuvarande stängda gränser och bristen på för-

varsplatser innebärande att personer som inte har rätt att vara i Sverige rör sig 

fritt i samhället, ökning av psykisk ohälsa och fylleri samt det tillfälliga 

skyddsstoppet av planerade drogkontroller i trafiken utan misstanke om brott. 

 

Rikspolischefen informerade om att Polismyndigheten nu deltar fullt ut i arbe-

tet för cybersäkerhet samt att ett möte genomförts med generaldirektören Eli-

sabet Åbjörnsson Hollmark vid Statens institutionsstyrelse. 

 

2.1 Nationell särskild händelse Corona 

Biträdande föredragande: sektionschefen Per Engström, NOA 

 

Rikspolischefen och Per Engström lämnade en redogörelse för den nationella 

särskilda händelsen Corona, varvid de uppgav i huvudsak följande. Perso-

nalläget är grönt. Personalinventeringar pågår för att identifiera personal med 

poliskompetens samt personal med sjukvårdskompetens. Inventering pågår 

även av skyddsutrustning. Det finns tillräckligt med skyddsmasker. Brottsut-

vecklingen följs. Förhörsrutinerna ses över för att förhindra smitta. 
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2.2 Nationell särskild händelse Rimfrost 

Biträdande föredragande: enhetschefen Linda H Staaf, NOA 

 

Rikspolischefen och Linda H Staaf lämnade en redogörelse för den nationella 

särskilda händelsen Rimfrost, varvid de uppgav i huvudsak följande. Rimfrost 

kommer fortgå fram till sommaren 2020 och planering pågår för hur arbetet 

ska fortsätta efter Rimfrost. Arbetsmetoden är underrättelseledda insatser mot 

fokuspersoner samt brottsutsatta platser och tider. Resursförstärkningen i Po-

lisregion Syd fortsätter. Rimfrost har spridits till fler orter än huvudorten 

Malmö. Även Polisregion Mitt har fått förstärkning. Rimfrost arbetar mot to-

talt cirka 300 fokuspersoner och avhopparverksamhet ingår. Inom ramen för 

arbetet mot grov organiserad brottslighet har framgångsrika insatser genom-

förts tillsammans med andra myndigheter såsom Skatteverket och Försäk-

ringskassan, varvid tillgångar har kunnat säkras. 

 

2.3 Polismyndighetens utredningsverksamhet 

Biträdande föredragande: avdelningschefen Martin Valfridsson, 

RPCK 

 

Rikspolischefen och Martin Valfridsson lämnade en redogörelse för Polis-

myndighetens utredningsverksamhet, varvid de uppgav i huvudsak följande. 

Utredningsresultaten för årets första månader har försämrats något. Utred-

ningsverksamheten är prioriterad och för att nå bättre resultat kommer en sär-

skild satsning att genomföras. Rikspolischefen kommer genomföra fördjupade 

dialoger med samtliga regionpolischefer för att diskutera utredningsresultaten 

och identifiera åtgärder. Förutom uppdraget till regionpolischeferna att vidta 

åtgärder för bättre utredningsresultat har de nationella avdelningarna fått av-

delningsspecifika uppdrag med syfte att inom respektive ansvarsområde bidra 

till förbättrade utredningsresultat. Nationella operativa avdelningen ska till 

exempel ta fram en utredningsstrategi och nationellt bedrägericentrum ska 

flyttas till avdelningen från Polisregion Stockholm. Satsningen ska följas upp 

månadsvis. 

 

3 Ny medlem till särskilda utskottet 

Föredragande: byråchefen Håkan Öberg, RPCK 

 

Håkan Öberg förklarade att det inkommit en nominering till ledamot i sär-

skilda utskottet, Saila Quicklund (M), varefter rikspolischefen utsåg den no-

minerade personen till ledamot till och med den 31 december 2020. 

 

4 Förslag på dagordningspunkter till nästa möte 

Föredragande: byråchefen Håkan Öberg, RPCK 

 

Förslag lämnades på följande tematiska dagordningspunkter för nästa möte. 
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 Polismyndighetens kompetensförsörjning 

 Reviderad strategisk verksamhetsplan och genomgång av anslagsprognos 

 Krigsbrott 

 Förvaltningsärenden innefattande hantering av vapenärenden och parke-

ringsanmärkningar 

 Strategisk omvärldsanalys i anledning av coronapandemin 

 

Ordföranden beslöt att nästa möte kommer att omfatta de föreslagna tematiska 

dagordningspunkterna. 

 

5 Övriga frågor  

Föredragande: byråchefen Håkan Öberg, RPCK 

 

Rikspolischefen besvarade en fråga om avgifter för tillstånd enligt ordningsla-

gen varvid han uppgav att avgifter som statliga myndigheter ska ta ut för 

prövning av ärenden regleras av avgiftsförordningen (1992:191), att avgiftens 

storlek bestäms av vilken avgiftsklass ett ärende tillhör och den för berörd av-

giftsklass aktuella avgiften samt att regeringen fattar beslut om avgiftsklass 

och avgift. 

 

6 Rikspolischefens avslutning 

Rikspolischefen 

 

Rikspolischefen tackade ledamöterna för dagens möte och önskade glad påsk. 

 

 

Kommande möte 
 

Nästa möte äger rum den 9 juni 2020. 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

Jennie Liljeblad Anders Thornberg Johan Forssell 
 


