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Rikspolischefens kansli
Jennie Liljeblad

Möte i Polismyndighetens insynsråd
Datum för mötet

Klockan

Plats

2018-09-18

12.30-15.30

Plenisalen, Polhemsgatan 30, Stockholm

Kallade

Ledamöterna i Polismyndighetens insynsråd
Närvarande

Anders Thornberg, rikspolischef, ordförande
Marina Johansson (S)
Elin Lundgren (S)
Bengt Storbacka (S)
Krister Hammarbergh (M)
Annika Hirvonen Falk (MP)
Johan Pehrson (L)
Lena Olsson (V)
Helena Vilhelmsson (C)
Andreas Carlson (KD)
Frånvarande

Lars U Granberg (S), anmält förhinder
Andreas Schönström (S)
Pär Henriksson (M)
Lotta Finstorp (M), anmält förhinder
Robert Stenkvist (SD), anmält förhinder
Solveig Wiberg (SD), anmält förhinder
Övriga närvarande

Caroline Viper, sakkunnig, ekonomiavdelningen
Anders Palmdahl, gruppchef, ekonomiavdelningen
Kajsa Möller, avdelningschef, HR-avdelningen
Ebba Sverne Arvill, avdelningschef, avdelningen för särskilda utredningar
Martin Tidén, chefsåklagare, Åklagarmyndigheten
Maria Mikko, gruppchef, nationella operativa avdelningen
Pär Wärdig, projektledare, nationella operativa avdelningen
Ulrika Herbst, regionpolischef, Polisregion Öst
Ann-Marie Orler, enhetschef, nationella operativa avdelningen
Anders Hall, utvecklingschef, nationella operativa avdelningen
Håkan Öberg, byråchef, rikspolischefens kansli
Jennie Liljeblad, administratör, rikspolischefens kansli
För kännedom till

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

Dagordningen fastställdes med tillägg av Schengenutvärderingen som en övrig
fråga. Elin Lundgren 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 Polismyndighetens strategi 2024, polisens arbete före och efter valet 2018, dödsskjutningen av en ung man i Stockholm i augusti 2018, se vidare nedan under dagordningspunkt 4, nordiska rikspolischefsmötet på Island, uppföljning och mätning av polisens verksamhet och utökad distansutbildning. Han konstaterade
vidare att sommaren har varit ansträngande men att medarbetarna har löst
uppdraget med gott humör och god tillförsikt inför framtiden.

3

Polisens resultat

3.1

Verksamhet
Föredragande: sakkunniga Caroline Viper, EA, och gruppchefen
Anders Palmdahl, EA

Caroline Viper och Anders Palmdahl uppgav i huvudsak följande. Utredningsresultaten är bättre än förgående år men balansen av äldre ärenden ökar. Genomströmningstiden är lägre. Svarstiderna i Polisens kontaktcenter ökar vilket
troligen kan förklaras med omfattande initiala utredningsåtgärder och en hög
personalomsättning.
3.2

Ekonomi
Föredragande: sakkunniga Caroline Viper, EA

Caroline Viper uppgav i huvudsak följande. Den prognos som myndigheten
lämnade till regeringen i juli 2018 visar ett överskott om 450 mnkr på grund
av lägre driftskostnader och pågående rekrytering.
3.3

Personal
Föredragande: avdelningschefen Kajsa Möller, HR

Kajsa Möller uppgav i huvudsak följande. Antalet polisanställda ökar. Personalomsättningen för civilanställda är högre än för poliser men likväl lägre än
för staten i allmänhet. Sjuktalen fortsätter att minska och Polismyndigheten
uppvisar bättre sjuktal än samhället i stort. En kampanj för att attrahera nya
medarbetare kommer att genomföras. Polisutbildningarna i Malmö och Borås
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kommer att öppnas enligt plan. Polisutbildningen i Borås kommer att erbjuda
många distansutbildningsplatser.
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Särskilda utredningar
Föredragande: avdelningschefen Ebba Sverne Arvill, SU, och
chefsåklagaren Martin Tidén, Åklagarmyndighten

Ebba Sverne Arvill uppgav i huvudsak följande. Ärendeinflödet är mycket
lågt. Antalet redovisade brott ligger emellertid på samma nivå. Antalet skjutärenden för 2018 uppgår för närvarande till 22 stycken innefattande såväl verkanseld som varningseld. Poliser har vid sex tillfällen skjutit verkanseld med
dödlig utgång. Det finns vanligen någon koppling till psykisk ohälsa. Antalet
skjutningar visar en svag ökning sedan 2010.
Martin Tidén uppgav att han är förundersökningsledare i utredningen av dödsskjutningen av en ung man i Stockholm i augusti 2018, varefter han lämnade
viss information. Det erinras att förundersökningssekretess gäller.
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Särskilda utskottet
Föredragande: Elin Lundgren och Krister Hammarbergh

Elin Lundgren och Krister Hammarbergh uppgav i huvudsak att verksamheten
vid Avdelningen för särskilda utredningar fungerar bra och att insynen i verksamheten är god. Krister Hammarbergh påpekade emellertid att det finns behov av en extern tillsynsmyndighet.

6

Elchockvapen
Föredragande: gruppchefen Maria Mikko, NOA/UC Stockholm,
och projektledaren Pär Wärdig, NOA/UC Stockholm

Maria Mikko och Pär Wärdig uppgav i huvudsak följande. Projektet med elchockvapen har pågått sedan den 1 januari 2018. Deltagande poliser känner sig
tryggare med elchockvapnen. Användning har skett 228 gånger med lika fördelning på betvingande utan avfyrning, avfyrning och drivstöt genom att avfyra vapnen tryckt mot kroppen på den person mot vilken ingripande sker.
Inga allvarliga skador har uppkommit. En extern utvärdering kommer att genomföras av Umeå universitet.
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Samverkan med arbetstagarorganisationerna
Föredragande: avdelningschefen Kajsa Möller, HR, och regionpolischefen Ulrika Herbst, Polisregion Öst

Kajsa Möller och Ulrika Herbst uppgav i huvudsak följande. Arbetsgivare och
arbetstagarorganisationer arbetar för att ta fram ett förslag till samverkansavtal
till februari 2019. Samverkan är en förutsättning för tillit och förtroende. Det
planeras för ett stegvist införande med en bestämd slutdag. Två försök med
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samverkan pågår för närvarande i Polisområde Halland och Lokalpolisområde
Eskilstuna.

8

Paus

9

Internationell polissamverkan
Föredragande: enhetschefen Ann-Marie Orler, NOA, och utvecklingschefen Anders Hall, NOA

Ann-Marie Orler lämnade en redogörelse för internationellt strategiskt och
operativt polissamarbete. Hon gjorde en genomgång av internationella samarbetsorgan och samarbetsformer. Hon underströk vikten av att integrera den
internationella förmågan i den nationella verksamheten och lyfte fram de internationella operativa handläggare som idag finns i varje polisregion.
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Regionpolisrådens verksamhet - En samlad
lägesbild
Föredragande: Marina Johansson och Bengt Storbacka

Marina Johansson och Bengt Storbacka uppgav i huvudsak att Polisregion
Väst och Bergslagen fungerar väl och att regionerna har ett gott samarbete
med kommunerna.
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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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Uppföljning av verksamhetsanpassad arbetstid och medarbetares prestationer.
Medborgarlöften. Brottsförebyggande rådet kommer att bjudas in för att
göra en presentation av utvärderingen av polisens medborgarlöften.

Övriga frågor
Föredragande: byråchefen Håkan Öberg, RPCK

Håkan Öberg förklarade att den nationella fördjupningsdagen för de nya ledamöterna i insynsråd och regionpolisråd kommer att äga rum i mars 2019 efter
det första ordinarie mötet i respektive råd.
Rikspolischefen kommenterade den kommande utvärderingsrapporten om
Sveriges uppfyllelse av Schengenregelverket samt förklarade att gränskontroll
och inre utlänningskontroll kommer att behandlas vid ett kommande möte.
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Kommande möte
Nästa möte äger rum den 23 oktober 2018.

Vid protokollet

Justeras

Jennie Liljeblad

Anders Thornberg

Elin Lundgren
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