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Möte i Polismyndighetens insynsråd 
 
Datum för mötet Klockan Plats 

2019-06-18 12.30-15.00 Plenisalen, Polhemsgatan 30, Stockholm 
 

Kallade 

Ledamöterna i Polismyndighetens insynsråd 
 

Närvarande 

Anders Thornberg, rikspolischef, ordförande 

Joakim Pohlman (S) 

Elin Lundgren (S) 

Saila Quicklund (M), dagordningspunkt 1-8 

Charlotte Nordström (M) 

Carl-Oskar Bohlin (M), dagordningspunkt 1-8 

Adam Marttinen (SD) 

Katja Nyberg (SD), dagordningspunkt 1-7 

Bo Broman (SD) 

Lena Olsson (V) 

Andreas Carlson (KD) 

Johan Pehrson (L) 

 
Frånvarande 
 

Rasmus Ling (MP), anmält förhinder 

Jonathan Brash (S), anmält förhinder 

Fredrik Lundh Sammeli (S), anmält förhinder 

Helena Vilhelmsson (C), anmält förhinder 

 
Övriga närvarande 
 

Fredrik Modigh, avdelningschef, ekonomiavdelningen 

Anders Palmdahl, gruppchef, ekonomiavdelningen 

Carina Klingensjö, handläggare, HR-avdelningen 

Ebba Sverne Arvill, avdelningschef, avdelningen för särskilda utredningar 

Martin Valfridsson, avdelningschef, rättsavdelningen 

Sara Markstedt, handläggare, rättsavdelningen 

Tomas Landeström, avdelningschef, IT-avdelningen 

Anders Wretling, sektionschef, nationella operativa avdelningen 

Lukas Sterner, kriminalinspektör, nationella operativa avdelningen  

Christina Weihe, stabschef 

Håkan Öberg, byråchef, rikspolischefens kansli 

Jennie Liljeblad, handläggare, rikspolischefens kansli 

 
För kännedom till 

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

och förgående protokoll 

Rikspolischefen 

 

Dagordningen fastställdes och Andreas Carlson 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 framtagande av en strategisk verksamhetsplan för Polis-

myndigheten till och med år 2024, översyn av rikspolischefens kansli med 

rekrytering av ny chef som efter förändringar i myndighetens ledningsstruktur 

kan vara civilanställd och inrättande av en ny enhet för strategisk analys och 

omvärld, inrättande av en ny funktion som samordnare för polisutbildningen, 

Polismyndighetens deltagande i Almedalen, fotbollsrelaterad brottslighet, po-

lisutbildningen med särskilt fokus på antal sökanden och antal utbildningsplat-

ser, särskilda satsningen på brott mot särskilt utsatta brottsoffer, integrering av 

nationellt forensiskt center i brottsutredningsprocessen, ny säkerhetschef Ari 

Stenman och ny chef för HR-avdelningen Henrik Dider. 

 

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 maj 2019 har 108 

skjutningar inträffat med 19 avlidna och 36 skadade som följd. Såväl polisens 

ingripandeverksamhet som trafiksäkerhetsinsatser ökar. Utredningsresultatet 

har en positiv utveckling men antalet äldre ärenden ökar. Väntetiden till PKC 

har ökat men fler samtal besvaras inom fem minuter. 

 

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 maj 2019 understiger budget med 241 MSEK. Budgetöverskottet 

beror främst på eftersläpande kostnader under posten övrig drift. Polismyndig-
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hetens prognos för 2019 visar på ett överskott om 138 MSEK men från och 

med 2020 visar prognosen ett underskott om 115 MSEK beroende på överfö-

ringen av medel från Polismyndigheten till Kriminalvården avseende transport 

av frihetsberövade. En ny transparent resursfördelningsmodell har utarbetats. 

Fördelning sker för treårsperioder med lika vikt för brottsbelastning och be-

folkningsutveckling. Därutöver beaktas faktorer för huvudstad, avstånd, gräns 

och särskilda satsningar. 

 

3.3 Personal 

Föredragande: handläggaren Carina Klingensjö, HR 

 

Carina Klingensjö lämnade en redogörelse för Polismyndighetens personal-

läge, varvid hon bland annat uppgav att polismyndighetens anställda under 

2019 har ökat med 271 personer. 

 

På fråga från ledamot uppdrogs det åt HR-avdelningen att vid insynsrådets 

nästa möte lämna en redogörelse för hur och i vilken omfattning (antal årsar-

betskrafter) timanställda pensionärer används i verksamheten. 

 

4 Särskilda utredningar 

Föredragande: avdelningschefen Ebba Sverne Arvill, SU 

 

Ebba Sverne Arvill lämnade en redogörelse för verksamheten vid avdelningen 

för särskilda utredningar. 

 

5 Särskilda utskottet 

Föredragande: ledamöterna Carl-Oskar Bohlin och Elin Lund-

gren 

 

Elin Lundgren uppgav att hon och Carl-Oskar Bohlin närvarade vid särskilda 

utskottets senaste möte, att en gedigen genomgång av verksamheten hade läm-

nats, att ledamöterna hade läst igenom ärenden och att inget särskilt tilldrog 

sig uppmärksamhet. 

 

6 Nya lagförslag inom polisens verksamhetsområde 

Föredragande: avdelningschefen Martin Valfridsson, RA, och 

handläggaren Sara Markstedt, RA 

 

Martin Valfridsson och Sara Markstedt lämnade en redogörelse för Polismyn-

dighetens arbete med önskade författningsändringar innefattande framförda 

önskemål om författningsändringar, pågående arbete med kommande önske-

mål om författningsändringar och interna önskemål om författningsändringar. 
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7 Paus 

8 Digitalisering 

Föredragande: avdelningschefen Tomas Landeström, IT-

avdelningen 

 

Tomas Landeström lämnade en redogörelse för polisens IT-verksamhet, varvid 

han uppgav i huvudsak följande. IT-avdelningen arbetar efter en framtagen IT-

strategi 2019-2021 med tillhörande färdplan. Avdelningen har en budget om 

2,2 miljarder kr och 1 000 medarbetare. Inom avdelningens 12 verksamhets-

områden har cirka 270 leveranser skett under 2019 och mellan åren 2020-2022 

planeras över 800 leveranser av IT-lösningar. 

 

9 Aktuella brottsfall Riksregalierna i Strängnäs 

Föredragande: sektionschefen Anders Wretling, NOA, och kri-

minalinspektören Lukas Sterner, NOA 

 

Anders Wretling och Lukas Sterner lämnade en redogörelse för brottsutred-

ningen avseende stölden av riksregalierna i Strängnäs. 

 

10 Regionpolisrådens verksamhet - En samlad 

lägesbild 

Föredragande: ledamöterna Lena Olsson, Elin Lundgren, Joa-

kim Pohlman och Charlotte Nordström 

 

Lena Olsson uppgav i huvudsak följande. Polisregion Bergslagen har återan-

ställt poliser. Distansutbildningen fungerar bra. Nordiska motståndsrörelsens 

demonstration i Ludvika den 1 maj 2019 avlöpte lugnt. Kriminalvården har 

avböjt ett erbjudande om arrestlokaler. Regionen har en hög balans av ärenden 

om brott mot barn. Planering sker för ny polisstation i Sälen. 

 

Elin Lundgren uppgav att Polisregion Mitts senaste möte fokuserat på särskilt 

utsatta områden i Uppsala samt personalläge och semesterplanering. 

 

Joakim Pohlman uppgav att han inte hade närvarat vid det senaste mötet i Po-

lisregion Syd. 

 

Charlotte Nordström uppgav i huvudsak följande. Vid Polisregion Västs sen-

aste möte deltog de fackliga organisationerna. Ämnen som regionpolisrådet 

diskuterade var skjutningar och andra grova brott, förflyttning av poliser till 

regionledningscentralen, regelverk om skyttebanor, polishundbilar och narko-

tikaproblem i mindre orter. Vid nästa möte i regionpolisrådet kommer IS-

återvändare och otrygghet i Halland att behandlas. 
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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. 

 

 Kamerabevakning 

 Aktuella brottsfall Våldtäkten i Billdal 

 Särskilda satsningen på brott mot särskilt utsatta brottsoffer 

 Fotbollsrelaterad brottslighet 

 

12 Övriga frågor – Mötesdagar 2020 

Föredragande: byråchefen Håkan Öberg, RPCK 

 

Insynsrådets mötesdagar för år 2020 fastställs enligt följande. 

 

 11 februari 

 7 april 

 9 juni 

 15 september 

 20 oktober 

 8 december 

 

Nästa nationella fördjupningsdag kommer att anordnas under hösten 2020. 

 

13 Rikspolischefens avslutning 

Rikspolischefen 

 

Rikspolischefen tackade ledamöterna för ett bra möte och uppmanade dem att 

besöka Polismyndighetens tält under Almedalsveckan. 

 

Kommande möte 

 

Nästa möte äger rum den 17 september 2019. 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

 

Jennie Liljeblad Anders Thornberg Andreas Carlson 
 


