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Möte i Polismyndighetens insynsråd 
  
Datum för mötet Klockan Plats 

2018-02-13 12.30-15.30 Plenisalen, Polhemsgatan 30, Stockholm. 
 

Närvarande 

Dan Eliasson, rikspolischef, ordförande 

Solveig Wiberg (SD) 

Bengt Storbacka (S) 

Elin Lundgren (S)  

Annika Hirvonen Falk (MP), kl. 13.00-15.10 

Lena Olsson (V) 

Krister Hammarbergh (M) 

Johan Pehrson (L), kl. 12.45-15.30 

Helena Vilhelmsson (C), kl. 12.30-14.55 

Marina Johansson (S) 
 

Frånvarande 

Marie Morell (M) 

Andreas Schönström (S) 

Pär Henriksson (M) 

Robert Stenkvist (SD) 

Lars U Granberg (S) 

Anderas Carlson (KD) 
 

Övriga närvarande 

Oscar Lundin, handläggare, HR-avdelningen 

Stefan Wehlin, handläggare, HR-avdelningen 

Jan Andersson, avdelningschef, ekonomiavdelningen 

Jan Karlsson, kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar 

Anders Hall, utvecklingschef, NOA 

Martin Valfridsson, avdelningschef, RA 

Karin Höglund, handläggare, RA 

Maria Lönegård, polismästare, NOA 

Håkan Öberg, byråchef, rikspolischefens kansli 

Petra Hinterthaner, poliskommissarie, rikspolischefens kansli 
 
För kännedom till 

 

Utökade nationella strategiska ledningsgruppen och samtliga kanslichefer 
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1 Fastställande av dagordning, utseende av justeringsman 

och föregående protokoll 

 Rikspolischefen 

 

Dagordningen fastställdes och Elin Lundgren utsågs att jämte ordföranden 

justera protokollet. Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 

2 Aktuella frågor 

Rikspolischefen 

 

Rikspolischefen kommenterade kortfattat sin avgång, varvid han förklarade att 

han gärna hade fortsatt sitt uppdrag vid Polismyndigheten tillsammans med 

alla duktiga medarbetare men att han nu såg fram emot nya utmaningar som 

myndighetschef för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

 

Ett flertal ledamöter uttryckte sin uppskattning för rikspolischefens insatser 

och önskade honom lycka till med sitt nya uppdrag. 

 

Rikspolischefen uppgav rörande #metoo och #nödvärn att det överlämnade 

materialet hade granskats och att anmälningar om brott hade upprättats i ett 

antal fall, att brottsutredningar försvårades av att materialet är avidentifierat, 

att en handlingsplan hade tagits fram tillsammans med arbetstagarorganisat-

ioner och skyddsorganisation för att arbeta brett med likabehandlingsfrågor 

inom befintliga strukturer samt att återkoppling kommer att ske till #nödvärn. 

 

Rikspolischefen meddelade att han hade tagit upp frågan om sållningsprover 

med statssekreteraren i Justitiedepartementet, att nuvarande teknik kräver 

lagändringar för att kunna användas och att lagstiftningsåtgärder för närva-

rande inte är aktuella med hänsyn till andra angelägna lagstiftningsprojekt. 

 

3 Polisens resultat 

3.1 Verksamhet 

Rikspolischefen 

  

Rikspolischefen lämnade en kortfattad redovisning av Polismyndighetens 

verksamhetsresultat. 

 

3.2 Personal 

Föredragande: handläggaren Oscar Lundin, HR, och handläggaren  

Stefan Wehlin, HR 

 

Oscar Lundin uppgav i huvudsak följande. Det är färre polisiära avgångar 

2017 jämfört med 2016. Däremot har avgångarna av civilanställd personal 

ökat. Personalomsättningen för poliser är 4,6 procent, varav hälften är pens-

ionsavgångar. Personalomsättningen för civilanställda är 10,2 procent. 
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Oscar Lundin förklarade att HR-avdelningen vid nästa möte kommer att lämna 

en redovisning för hur Polismyndigheten arbetar med jämställdhet och mång-

fald inom polisutbildningen. 

 

Vikten av att behålla civilanställd personal i större utsträckning underströks. 

 

3.3 Ekonomi 

Föredragande: avdelningschefen Jan Andersson, EA 

 

Jan Andersson uppgav i huvudsak följande. Polismyndigheten redovisar ett 

positivt utgående överföringsbelopp om 71 miljoner kronor för 2017. Budget-

prognosen 2018-2020 visar en budget i balans. Polismyndigheten kommer 

framöver att arbeta med en treårig budget efter vissa överenskomna principer 

med en månatlig uppföljning sett över hela planeringsperioden. Kostnaden för 

övertid ökar fortfarande. 

 

Rikspolischefen konstaterade att Polismyndigheten har erhållit goda ekono-

miska förutsättningar för planeringsperioden, 2018-2020, att kostnaden för 

övertid bör kunna minskas med hälften med ett starkare ledarskap och att det 

finns möjlighet att ytterligare effektivisera arbetstidshanteringen. 

 

4 Särskilda utredningar 

Föredragande: kanslichef Jan Karlsson, SU 

 

Jan Karlsson uppgav i huvudsak följande. Genomströmningstiden har ökat på 

grund av ett antal större och mer komplicerade ärenden. Det av uppropet 

#nödvärn överlämnade materialet har granskats varvid 212 anmälningar om 

brott har upprättats. Uppgifterna är avidentifierade varför det är svårt att finna 

målsäganden, vilket innebär svårigheter i utredningsarbetet. Ett stort antal fall 

avser äldre fall för vilka preskription har inträtt. 

 

5 Inriktning Polisen 2024 - En lägesrapport 

Föredragande: utvecklingschefen Anders Hall, NOA 

 

Anders Hall uppgav i huvudsak följande. Arbetet med Polisen 2024 syftar till 

att skapa underlag för ett inriktningsbeslut om polisens utveckling till 2024. 

Arbetet har innefattat omvärldbevakning, fördjupningsseminarier samt en bred 

dialog med medarbetare, medborgare, kommuner och näringsidkare. Underla-

get används också vid framtagande av budgetunderlag för 2019-2021 och re-

dovisning av regeringsuppdrag om hur polisverksamheten ska stärkas och ut-

vecklas. Inriktningsbeslutet för Polisen 2024 kan komma att prestenteras vid 

nästa möte. 
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6 Polismyndighetens inriktning när det gäller kamera och 

tillståndsgivning 

Föredragande: avdelningschefen Martin Valfridsson, RA, och handläg-

garen Karin Höglund, RA 

 

Martin Valfridsson lämnade en redogörelse för gällande lagstiftning, pågående 

utredningsarbete och Polismyndighetens inställning rörande framtida lagstift-

ning. 

 

7 Hedersvåld och andra hatrelaterade brott 

Föredragande: polismästaren Maria Lönegård, NOA UC Mitt 

 

Maria Lönegård uppgav i huvudsak följande. Hedersrelaterad brottslighet är 

inte en självständig brottskategori. Polismyndigheten har ett nationellt kompe-

tensnätverk mot hedersrelaterade brott som tillsammans med det nationella 

kompetensteamet vid Länsstyrelsen i Östergötland samverkar med flera andra 

aktörer i samhället för att upptäcka och utreda brott samt kunna erbjuda skydd 

och stöd. Seminarier om hedersrelaterat våld och förtryck har genomförts un-

der 2017 för områdespoliser och kommunpoliser. 

 

8 Regionpolisrådens verksamhet - En samlad lägesbild  

Föredragande: byråchefen Håkan Öberg, RPCK 

 

Håkan Öberg redogjorde för regionpolisrådens samlade lägesbild, varvid det 

konstaterades att närvaron i regionpolisråd visat en viss förbättring och att 

särskilda utskottet i vissa regionpolisråd lämnat en redogörelse för sin verk-

samhet. 

 

Det beslöts att insynsrådets särskilda utskott skulle lämna en redogörelse för 

sin verksamhet vid nästa möte. 

 

9 Förslag på dagordningspunkter till nästa möte 

Föredragande: byråchefen Håkan Öberg, RPCK 

 

Det beslöts att mötet den 24 april 2018 ska förlängas med en timme varvid 

mötestiden blir kl. 12.30 -16.30. 

 

Förslag på dagordningspunkter. 

 

 Uppföljning av verksamhetsanpassad arbetstid. – Bemanning efter behov 

 Uppföljning av medarbetares prestationer. Arbetar polisen effektivt och 

när brotten begås? 

 Anmälan om brott 
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 Samverkan mellan polis och sjukvård vid ingripande mot sjuka eller 

drogpåverkade personer 

 Polismyndighetens åtgärder för verkställighet av utvisnings- och avvis-

ningsbeslut 

 Nationell spridning av framgångsrika arbetsmetoder  

 Samverkan mellan myndigheter och kommuner för att bekämpa brott 

 Vapenamnesti och handläggningstid för vapenärenden 

 

10 Övriga frågor 

Föredragande: byråchefen Håkan Öberg, RPCK 

 

Det beslöts att nästa fördjupningsdag ska förläggas till februari 2019. 

 

Det beslöts att under hösten 2018 bjuda in Brottsförebyggande rådet för att 

presentera utvärdering av medborgarlöften. 

 

Håkan Öberg uppgav att närvarostatistik för insynsråd och regionpolisråd har 

redovisats till Justitiedepartementet vid möte med statssekreteraren Charlotte 

Svensson och att ingen ytterligare åtgärd kommer att vidtas under den nuva-

rande mandatperioden för att höja närvaron. 

 

Kommande möte 

Nästa möte äger rum den 24 april 2018. 

 

 

Vid protokollet Justeras  

 

 

 

Petra Hinterthaner Dan Eliasson  Elin Lundgren 


