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Mötesprotokoll
Datum

2018-06-12
Polismyndigheten
Rikspolischefens kansli
Byråchefen Håkan Öberg

Diarienr (åberopas)

Saknr

A003.307/2018

100

Möte i Polismyndighetens insynsråd
Datum för mötet

Klockan

Plats

2018-06-12

12.30-15.30

Plenisalen, Polhemsgatan 30, Stockholm.

Närvarande

Anders Thornberg, rikspolischef, ordförande
Solveig Wiberg (SD)
Marina Johansson (S)
Elin Lundgren (S)
Lena Olsson (V)
Krister Hammarbergh (M)
Johan Pehrson (L) kl. 12.35-15.30
Lotta Finstorp (M)
Robert Stenkvist (SD)
Andreas Carlson (KD) kl. 12.30-14.20
Frånvarande

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

Caroline Viper, sakkunnig, ekonomiavdelningen
Eva Molin, sakkunnig, ekonomiavdelningen
Kajsa Möller, avdelningschef, HR-avdelningen
Ebba Sverne Arvill, avdelningschef, avdelningen för särskilda utredningar
Boel Håkansson, poliskommissarie, NOA/UC Syd
Jonas Hysing, polisintendent, NOA
Tomas Landeström, avdelningschef, IT-avdelningen
Christina Weihe, stabschef
Håkan Öberg, byråchef, rikspolischefens kansli
Sara Smålänning, chefssekreterare, rikspolischefens kansli
För kännedom till

Nationella ledningsgruppen och samtliga kanslichefer
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Fastställande av dagordning, utseende av justerare och
föregående protokoll
Rikspolischefen

Dagordningen fastställdes och Marina Johansson utsågs att jämte ordföranden
justera protokollet. Föregående protokoll lades till handlingarna.
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Aktuella frågor
Rikspolischefen

Rikspolischefen öppnade mötet med att hälsa alla välkomna. Han lämnade
därefter en redogörelse för aktuella frågor innefattande bland annat Polisen
2024 med fokus på tillväxt och kompetensförsörjning, ny sammansättning av
Nationella ledningsgruppen, nya chefsförordnanden för ledamöterna i Nationella ledningsgruppen, rekrytering till polisutbildningen, ett femte lärosäte för
polisutbildning med mer distansutbildning, föredragning inför Justitieutskottet,
möte med Kriminalvården och Migrationsverket om förvar och transporter i
syfte att renodla polisens arbetsuppgifter, särskilt vad gäller transporter av
frihetsberövade och förvarstagna, utökade möjligheter för polisen att från och
med den 1 juli 2018 genomföra stickprovskontroller på arbetsplatser för att
säkerställa att det inte finns anställda som inte har rätt att uppehålla sig eller
arbeta i Sverige, samverkan med civilsamhället – Brottsofferjourer, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF),
möte med Socialstyrelsen rörande ett seminarium om sociala insatsgrupper
våren 2019 för att understryka vikten av att alla samhällsaktörer bidrar utifrån
sitt ansvarsområde till arbetet med utsatta områden samt läget inför sommaren
2018.
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Polisens resultat

3.1

Verksamhet
Föredragande: sakkunniga Eva Molin, EA

Eva Molin uppgav i huvudsak följande. Utredningsresultatet har förbättrats
något i maj 2018. Antalet redovisade ärenden har ökat med 2,7 procent.
3.2

Ekonomi
Föredragande: sakkunniga Caroline Viper, EA

Caroline Viper uppgav i huvudsak följande. Polismyndigheten har lämnat en
oförändrad prognos till regeringen som för närvarande uppvisar ett mindre
underskott 2020/2021. Det finns inte nu anledning att göra någon förändring i
den lämnade prognosen.
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Personal
Föredragande: avdelningschefen Kajsa Möller, HR

Kajsa Möller uppgav i huvudsak följande. Färre poliser slutar. Personalomsättningen i Polismyndigheten är för närvarande 8,4 procent, varav 4,5 procent
för poliser och 9,5 procent för civila tillsvidareanställda. Sjuktalet minskar
men är högre för kvinnor än män och högre för civilanställda än poliser. Polisutbildningen i Malmö startar till vårterminen 2019, varvid drygt 1000 utbildningsplatser kan erbjudas. Ett femte lärosäte i västra Sverige kan startas till
vårterminen 2019. Ett fortlöpande arbete för att minska avhoppen från polisutbildningen pågår. Studenterna får nu direkt besked om var de ska arbeta efter
studierna.
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Särskilda utredningar
Föredragande: avdelningschefen Ebba Sverne Arvill, SU

Ebba Sverne Arvill uppgav i huvudsak följande. Antalet anmälda ärenden ligger på samma nivå som föregående år med samma fördelning vad gäller geografi och befattningshavare. Genomströmningstiderna har ökat.
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Särskilda utskottet
Föredragande: Solveig Wiberg, Elin Lundgren och Krister Hammarbergh

Solveig Wiberg, Elin Lundgren och Krister Hammarbergh uppgav i huvudsak
följande. Verksamheten vid Avdelningen för särskilda utredningar fungerar
bra. Insynen i verksamheten är god men granskningen avser inte pågående
ärenden. Det finns behov av en tillsynsmyndighet för att säkerställa oberoende.
Ebba Sverne Arvill förklarade att om förundersökning inleds så sänds ärendet
till en polisregion vilket innebär att de särskilda utskotten vid regionpolisråden
får granska pågående ärenden. Hon uppgav vidare att ledamöternas synpunkter
kommer att beaktas vid utformningen av den gemensamma kompetensdagen
för de särskilda utskotten.
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Diskussion om insynsrådets framtida arbetsformer
Rikspolischefen

Diskussionen fördes utifrån utsända frågeställningar och sammanfattades
enligt följande.
Deltagande
Deltagandet är för lågt. De politiska partierna måste ta ett större ansvar för att
nominerade personer har tillräcklig tid och prioriterar uppdraget. Förutom att
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utöva insyn och att ge råd kan ledamöterna förmedla kunskap om polisens
verksamhet och på så sätt stödja verksamheten.
Mötestider
Det är bra att mötestider bestäms i god tid och inte ändras. Riksdagsledamöter
samt lokala och regionala förtroendevalda har olika prioriteringar vad gäller
mötesdag. Detta kan innebära svårigheter för lokala och regionala förtroendevalda att delta på grund av kolliderande möten.
Nationellt perspektiv
Det är viktigt att lyfta blicken och att anlägga ett nationellt och strategiskt perspektiv i insynsrådet. Tid bör allokeras för strategiska reflektioner rörande
allmänna frågor som brottsutveckling, migration och globalisering. Det krävs
en omvärldsbevakning som identifierar och analyserar långsiktiga trender. Det
är en fördel att vara ledamot i såväl insynsråd som regionpolisråd eftersom
man då får en helhetsbild av verksamheten och kan föra frågor mellan de båda
råden.
Föredragningar
Det krävs en balans mellan olika föredragningar beroende på sakfrågan. Valet
står vanligen mellan fler korta och mer översiktliga föredragningar eller färre
längre och mer detaljerade föredragningar. Det finns en viss preferens för kortare och mer översiktliga föredragningar eftersom det skulle ge förutsättningar
för en mer heltäckande bild av verksamheten. Vid behov kan en fördjupad
föredragning ske vid ett senare tillfälle.
Frågor mellan mötena
De flesta frågor kan vänta till kommande möte. Det finns i vissa situationer
behov av ett snabbare svar varvid svar kan lämnas av samordningsansvarig
eller förmedlad kontakt. Vissa frågor är inte relevanta för alla ledamöter. Något allmänt behov av återkoppling av svar till alla ledamöter för att de ska ha
samma information föreligger inte. Om en fråga besvarats skriftligt kan svaret
bifogas handlingarna till kommande möte.
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Nationell spridning av framgångsrika arbetsmetoder
Föredragande: poliskommissarien Boel Håkansson, NOA/UC Syd

Boel Håkansson lämnade en redogörelse för hur nationell spridning av framgångsrika arbetsmetoder sker. Hon exemplifierade metoden genom att beskriva två metodutvecklingsinsatser rörande bekämpning av stöld i butik och
bostadsinbrott.
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Paus
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Valet 2018
Föredragande: polisintendenten Jonas Hysing, NOA

Jonas Hysing uppgav i huvudsak följande. Det förhållandet att polisen nu är en
myndighet med en ledning innebär att valkommenderingen kan ske som en
nationell särskild händelse med större enhetlighet rörande tillstånd, operativa
bedömningar, arbetssätt och resursanvändning. Målsättningen är att säkerställa
den demokratiska valprocessen och opinionsfriheterna till och med regeringsbildningen. Än så länge är brottsligheten med koppling till valet låg. Polismyndigheten har ett nära samarbete med Säkerhetspolisen.
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IT-utveckling
Föredragande: avdelningschefen Tomas Landeström, IT-avdelningen

Tomas Landeström uppgav i huvudsak följande. Polisens IT-verksamhet har
stor omfattning och hög grad av komplexitet. Den innefattar såväl administrativt som operativt IT-stöd. Antalet anställda uppgår till 750 medarbetare motsvarande cirka 700 årsanställda. Inriktningen är att minska antalet konsulter till
förmån för egna anställda med akademisk utbildning för uppdraget vilket har
frigjort 390 poliser för polisiär verksamhet. Verksamheten har genomgått en
professionalisering. Av de anställda är 33 procent kvinnor. Andelen kvinnliga
chefer överstiger 50 procent. IT-inköpen uppgår till 34 procent av polisens
totala inköpsverksamhet. Kärnverksamheten och IT-verksamheten ska vara
integrerad.
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Regionpolisrådens verksamhet - En samlad lägesbild
Föredragande: Solveig Wiberg, Marina Johansson och Lotta Finstorp

Solveig Wiberg, Marina Johansson och Lotta Finstorp redogjorde för verksamheten i respektive regionpolisråd och uppgav i huvudsak följande. Arbetet
i regionpolisråden fungerar väl med en god dialog och lyhördhet för önskemål
om dagordningens utformning. Vikten av medborgardialoger och nära samarbete med kommunerna för större trygghet i lokalsamhället underströks. Kommunernas ansvar betonades. Deltagande på såväl nationell som regional nivå
bedömdes som betydelsefullt.
Håkan Öberg redogjorde för det av Bengt Storbacka inskickade underlaget om
verksamheten i regionpolisråd Bergslagen.
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Förslag på dagordningspunkter till nästa möte
Föredragande: byråchefen Håkan Öberg, RPCK

Rikspolischefen beslutar att nästa möte kommer att omfatta följande tematiska
dagordningspunkter.
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Utvecklade karriärvägar
Globaliseringens betydelse för polisverksamheten
Elchockvapen

Övriga frågor
Föredragande: byråchefen Håkan Öberg, RPCK

Inga övriga frågor.
Kommande möte
Nästa möte äger rum den 18 september 2018.

Vid protokollet

Justeras

Håkan Öberg

Anders Thornberg

Marina Johansson

