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För kännedom till 

Nationella ledningsgruppen och samtliga kanslichefer 
 

1 Fastställande av dagordning, utseende av justerare 

och förgående protokoll 

Rikspolischefen 

 

Dagordningen fastställdes efter att Lena Olsson anmält en övrig fråga om pro-

tokollering och Elin Lundgren utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. 

Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 

2 Aktuella frågor 

Rikspolischefen  

 

 

Rikspolischefen presenterade Polismyndighetens nya säkerhetschef Ari Sten-

man och stabstjänstgörande Tommy Gustafsson. 

 

Rikspolischefen lämnade en kortfattad redogörelse för aktuella frågor inne-

fattande bland annat deltagande i en trygghetsdag anordnad av Sveriges 

Kommuner och Landsting med understrykande av vikten av lokal polisiär när-

varo, deltagande i samtal om konkreta åtgärder för att bryta det grova våldet 

och nyrekryteringen till gäng- och nätverksmiljöer, behov av långsiktigt och 

varaktigt resurstillskott, renodling av polisens arbetsuppgifter, utvecklad lag-

stiftning, tydligare brottsförebyggande uppdrag till andra myndigheter och 

ökad samverkan med övriga samhällsaktörer för att minska brottsligheten, 

nordiskt rikspolischefsmöte i Visby i augusti 2019, förstärkning av rikspolis-

chefens kansli och rekrytering av ny chef till kansliet samt arbetet med en stra-

tegisk verksamhetsplan för 2020-2024. 

 

3 Polisens resultat 

3.1 Verksamhet 

Föredragande: avdelningschefen Fredrik Modigh, EA, och 

gruppchefen Anders Palmdahl, EA 

 

Fredrik Modigh och Anders Palmdahl lämnade en redogörelse för Polismyn-

dighetens verksamhetsresultat, varvid de uppgav i huvudsak följande. Antalet 

skjutningar ligger alltjämt på en hög nivå. Till och med juli 2019 har 182 

skjutningar inträffat med 25 avlidna och 62 skadade som följd. Antalet vapen-

brott ökar. Antalet ansökningar om vapentillstånd fortsätter att öka. Utred-

ningsresultatet visar en fortsatt positiv utveckling men antalet äldre öppna 

ärenden ökar, främst bedrägeribrott. Arbete pågår med att förbättra tillgänglig-

heten i Polisens kontaktcenter innefattande en översyn av såväl resurser som 

uppdrag och arbetsmetoder. 
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3.2 Ekonomi 

Föredragande: avdelningschefen Fredrik Modigh, EA, och 

gruppchefen Anders Palmdahl, EA 

 

Fredrik Modigh och Anders Palmdahl lämnade en redogörelse för Polismyn-

dighetens ekonomi, varvid de uppgav i huvudsak följande. Kostnaderna till 

och med juli 2019 understiger budget med 293 MSEK. Budgetöverskottet be-

ror främst på eftersläpande kostnader för varor och tjänster. Prognosen som 

lämnades till regeringen i juli 2019 visar att årets tilldelade anslag samt del av 

det överskott på 740 MSEK som överförts från 2018 kommer att förbrukas. 

 

3.3 Personal 

Föredragande: HR-direktören Henrik Dider, HR, och handläg-

garen Carina Klingensjö, HR 

 

Henrik Dider och Carina Klingensjö lämnade en redogörelse för Polismyndig-

hetens personalläge, varvid de uppgav i huvudsak följande. Polismyndigheten 

hade i juli 2019 31 480 anställda, varav 20 120 poliser. Det finns en intern 

rörlighet från lokalpolisområden till andra behov men 50 procent av resurserna 

finns i lokalpolisområdena. Prognosen för antalet poliser 2024 är närmare 

26 000. Antalet polisstudenter planeras till cirka 1000 per termin. Poliser med 

civila arbetsuppgifter ska om möjligt genomgå kompetensväxling till polisiära 

arbetsuppgifter. Antalet poliser kommer även att ökas genom återrekryterings-

kampanjer och funktionell polisutbildning av civilanställda. Den totala perso-

nalomsättningen är låg jämfört med andra myndigheter. Personalomsättningen 

för poliser är 4,3 procent, varav mer än hälften avser pensionsavgångar. Även 

sjukfrånvaron är fortsatt låg. Antalet timanställda uppgår till 313 årsarbetskraf-

ter. 

 

Rikspolischefen tillade att polisiära resurser också ska frigöras genom en ökad 

digitalisering och ett förbättrat it-stöd samt förklarade att myndigheten åter-

kommer med en fördjupad redovisning vad gäller timanställda medarbetare. 

 

4 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. Rättegången 

om ingripandet på Norrbackagatan i Stockholm har avslutats och dom kommer 

att meddelas den 3 oktober 2019. Tillsynsenheten och internrevisionen har ett 

gemensamt granskningsarbete. Antalet anmälda brott är oförändrat, men anta-

let redovisade brott ökar. Färre personer har avlidit i arrest. Kameraövervak-

ning av arrester ökar säkerheten för både personal och arrestanter. Ett it-stöd 

för tillsyn i arrest är under utveckling. 
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5 Särskilda utskottet 

Föredragande: ledamöterna Carl-Oskar Bohlin, Lena Olsson 

och Elin Lundgren 

 

Elin Lundgren uppgav att hon och Lena Olsson deltog vid särskilda utskottets 

senaste möte, att en föredragning genomförts om ingripandet på Norrbacka-

gatan i Stockholm, att ett bättre kontrollsystem för arrester kommer att införas 

samt att utredningar och domar granskats utan att finna något anmärknings-

värt. 

 

6 Fotbollsrelaterad brottslighet 

Föredragande: polisintendenten Peter Nylind, Polisregion 

Stockholm 

 

Peter Nylind lämnade en redogörelse för Polismyndighetens arbete med att 

bekämpa fotbollsrelaterad brottslighet och uppgav i huvudsak följande. Polis-

region Stockholm är processägare för idrottsrelaterad brottslighet innefattande 

bland annat våldsbrottslighet, användande av pyroteknik, skadegörelse och 

matchfixning. Det är framförallt inom fotboll som problem föreligger. Arbetet 

bedrivs i nära samarbete med arrangörerna med tillämpning av en åtgärds-

trappa och en villkorsstege. Ansvarsöverföring sker till arrangören enligt gäl-

lande regelverk. Ordningssituationen påverkar villkoren för ett arrangemang. 

Ordningsstörningarna har minskat. Det är svårt att omedelbart ingripa under 

ett arrangemang varför stora resurser ägnas åt dokumentation för senare ingri-

pande. 

 

7 Paus 

8 Särskilda satsningen på brott mot särskilt utsatta 

brottsoffer 

Föredragande: polisintendenten Tommy Kangasvieri, NOA 

 

Tommy Kangasvieri lämnade en redogörelse för polisens särskilda satsning på 

brott mot särskilt utsatta brottsoffer, varvid han uppgav i huvudsak följande. 

Polismyndigheten fattade den 14 juni 2019 beslut om en särskild satsning på 

brott mot särskilt utsatta brottsoffer. Satsningen innefattar utveckling och till-

lämpning av enhetliga och effektiva arbetsmetoder såsom ökat fokus på tidiga 

initiala åtgärder, bevissäkring genom videoförhör och tillgång till stödpersoner 

samt en resursförstärkning om 304,2 MSEK. Rekrytering av nya civila medar-

betare pågår. 

 

Rikspolischefen förklarade att satsningens genomförande kommer att följas 

upp i insynsrådet. 
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9 Kamerabevakning 

Föredragande: polisintendenten Isabel Thorén, NOA/UC Stock-

holm, och projektledaren Pia Glenvik, NOA/UC Stockholm 

 

Isabel Thorén och Pia Glenvik lämnade en redogörelse för det sedan 2017 nat-

ionellt bedrivna projektet om kamerabevakning och uppgav i huvudsak föl-

jande. Polismyndigheten använder såväl fasta övervakningskameror i särskilt 

utsatta områden som tillfälliga övervakningskameror och kroppsburna kame-

ror. Kameror används även för inspelning av förhör. Syftet med användande 

av kameror är såväl brottsförebyggande som brottsutredande. Verktyg för 

bildanalys innefattande även ansiktsigenkänning är under utveckling. Insamlat 

material förvaras under betryggande omständigheter med såväl behörighets-

hantering som systemövervakning. Innehållet kan inte påverkas och automa-

tisk gallring sker efter viss tidsfrist. 

 

10 Aktuella brottsfall Våldtäkten i Billdal 

Föredragande: poliskommissarien Jens Ahlstrand, Polisregion 

Väst, och poliskommissarien Peter Thylén, Polisregion Väst 

 

Jens Ahlstrand och Peter Thylén lämnade en redogörelse för hur Polismyndig-

heten har arbetat med våldtäkten i Billdal 1995, varvid de uppgav i huvudsak 

följande. En 8-årig flicka blev 1995 misshandlad och våldtagen i Billdal. Ut-

redningen bedrevs så långt det var möjligt vid det tillfället utan resultat. För-

ändrade lojaliteter och teknisk utveckling vad gäller till exempel undersökning 

av beslag kan i ett senare skede leda till framgång. Det fanns bra DNA-spår 

men som dock inte ledde till någon gärningsman. När möjligheten till familje-

sökning infördes gjordes en förnyad DNA-sökning, varvid träff erhölls på en 

närliggande DNA-profil med hjälp av vilken gärningsmannen kunde identifie-

ras. 

 

11 Regionpolisrådens verksamhet - En samlad 

lägesbild 

Föredragande: ledamöterna Lena Olsson, Elin Lundgren, Saila 

Quicklund, Katja Nyberg, Joakim Pohlman, Charlotte Nord-

ström och Jonathan Brash  

 

Elin Lundgren, Saila Quicklund och Katja Nyberg förklarade att de inte deltog 

i respektive regionpolisråds senaste möte. 

 

Lena Olsson uppgav i huvudsak följande. Redovisning har lämnats avseende 

antalet ingripandepoliser per län och genomförande av satsning mot brott i 

nära relation. Polisregionen arbetar mot brottsligheten i det särskilt utsatta om-

rådet Vivalla men även mot riskområdena Oxhagen och Tjärna Ängar. Reg-

ionen har utredningsbalanser innefattande bland annat barnpornografibrott. 

Planering pågår för ny polisstation i Sälen. Samarbetet med kommunerna fun-

gerar väl. 
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Joakim Pohlman uppgav i huvudsak följande. Strategi 2024 och etablering av 

polisutbildning i Malmö har diskuterats. Stor uppmärksamhet har ägnats åt 

skjutningar och sprängningar i Malmö samt projektet ”Sluta skjut”. Polisrytte-

riet deltog under festivalen Sweden Rock. Regionen har en låg sjukfrånvaro. 

 

Charlotte Nordström uppgav i huvudsak följande. Diskussioner har förts om 

rekrytering, medborgarlöften, polishundverksamhet, narkotikabrottslighet och 

rivaliserande motorcykelgäng i Skaraborg. 

 

Jonathan Brash uppgav i huvudsak följande. Polisregion Öst har problem med 

utredningsbalanser och övertid. Personalläget är bra. Budgeten visar för närva-

rande ett underskott men budgeten beräknas komma i balans under hösten 

2019. Diskussioner har förts om snabbare lagföring och den nya antagnings-

processen till polisutbildningen. Linköping har drabbats av en allvarlig 

sprängning och hot om sprängningar. Det råder brist på arrest- och häktesplat-

ser. Sjukfrånvaron är låg. Få medarbetare avslutar sin anställning. 

 

12 Förslag på dagordningspunkter till nästa möte 

Föredragande: byråchefen Håkan Öberg, RPCK 

 

Förslag lämnades på följande tematiska dagordningspunkter för nästa möte. 

 

 Nationell facklig verksamhet med deltagande av nationella arbetstagaror-

ganisationer 

 Strategisk verksamhetsplan för 2020-2024 

 Polismyndighetens kompetensförsörjning 

 

Ordföranden beslöt att nästa möte kommer att omfatta de föreslagna tematiska 

dagordningspunkterna. 

 

Därutöver lämnades förslag på följande tematiska dagordningspunkter för kom-

mande möten. 

 

 Narkotikabrottslighet 

 Polisutbildning 

 En nationellt sammanhållen polismyndighet – Vad återstår av reformar-

betet? 

 Internationella stöldligor 

 

13 Övriga frågor  

Föredragande: byråchefen Håkan Öberg, RPCK 

 

Lena Olsson uttryckte uppskattning för att insynsrådets protokoll utformas 

som innehållsprotokoll eftersom en sådan utformning bidrar till ökad delaktig-

het för medarbetarna och bättre insyn för medborgarna. 
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14 Rikspolischefens avslutning 

Rikspolischefen 

 

Rikspolischefen tackade ledamöterna för ett bra möte och noterade särskilt att 

alla ledamöter hade varit närvarande. 

 

Kommande möte 

 

Nästa möte äger rum den 22 oktober 2019. 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

 

Jennie Liljeblad Anders Thornberg Elin Lundgren 
 


