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Rikspolischefens kansli

Diarienr (åberopas)

Saknr

100

Amielie Persson

Möte i Polismyndighetens insynsråd
Datum for mötet

Klockan

12.30-14.30

Plats

Digitalt möte
Plenisalen, Polhemsgatan 30, Stockholm

Kallade

Ledamöterna i Polismyndighetens insynsråd
Närvarande

Anders Thornberg, rikspolischef, ordförande
Joakim Pohlman (S)
Fredrik Lundh Sammeli (S)
Elin Lundgren (S)
Saila Quicklund (M)
Charlotte Nordström (M)
Johan Forssell (M)
Andreas Carlson (KD)
Adam Marttinen (SD)

Katja Nyberg (SD)
Bo Broman (SD)
Helena Vilhelmsson (C)
Lena Olsson (V)
Johan Pehrson (L)
Rasmus Ling (MP)
Frånvarande

Jonathan Brash (S) anmält förhinder
Övriga närvarande

Johan Olsson, avdelningschef, nationella operativa avdelningen
Fredrik Modigh, avdelningschef, ekonomiavdelningen
Caroline Viper, biträdande avdelningschef, ekonomiavdelningen
Cathrine Wesström, enhetschef, ekonomiavdelningen
Renata Jandolo Ahl, verksamhetscontroller, ekonomiavdelningen
Gunilla Hedwall, avdelningschef, rättsavdelningen
Magnus Roglert, enhetschef, rättsavdelningen
Patrick Cordner, sektionschef, nationella operativa avdelningen
Björn Sellström, processledare, nationella operativa avdelningen
Christina Weihe, stabschef
Martin Valfridsson, avdelningschef, rikspolischefens kansli

Håkan Öberg, byråchef, rikspolischefens kansli
Annelie Persson, handläggare, rikspolischefens kansli
För kännedom till

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

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

Rikspolischefen lämnade en kortfattad redogörelse för aktuella frågor innefattande bland annat nationellt forensiskt centrums inledande av en särskild

händelse, Vilgot, för att korta handläggningstiderna med särskild prioritet för
ärenden med särskilt utsatta brottsoffer, frihetsberövade och unga lagöverträdare, covid-19-lagen och dess betydelse för polisens verksamhet, gränskontroller med särskilt fokus på landgränsen mot Norge, virtuella besök på
gränskontrollplatser som Svinesundsbron, deltagande i rikskonferensen Folk
och Försvar med anförande om inre säkerhet, förstärkta åtgärder mot brott i
nära relation och betydelsen av samhällets samlade insatser, inbjudan till
Jämställdhetsmyndighetens råd mot våld och hot i nära relationer, fortsatta
insatser mot skjutningar och sprängningar vilket resulterat i många frihetsberövade, preventiva tvångsmedel, deltagande i möte för Europas rikspolischefer, nationellt chefsmöte, uppföljningsbesök av Europarådets kommitté mot
tortyr, Polismyndighetens tillväxt med särskilt fokus på tillväxtdialoger med
polisregioner och avdelningar, behov av en fortsatt satsning på polisen 20222024 för att klara tillväxten samt behov av ytterligare resurser för en fortsatt
uppvärdering av polisyrket och ett tillvaratagande av teknikutvecklingens
möjligheter genom ett tekniklyft.

Rikspolischefen uppgav vidare att översynen av antagningskraven till polisutbildningen fortfarande pågår och att en redogörelse för översynen kommer
att lämnas efter dess färdigställande under tertial l 2021.
Rikspolischefen besvarade slutligen inkomna frågor från ledamöter gällande
vapenmagasin och personskydd.

3

Operativa läget
Avdelningschefen Johan Olsson, NOA

Johan Olsson lämnade en redogörelse för det operativa läget och uppgav i
huvudsak följande. Polismyndigheten har snabbt ställt om för att upprätthålla
inreseförbuden till Sverige. Består inreseförbuden en längre tid kommer det att
behövas förstärkningar till gränsområdena, vilket kommer att påverka främst
det brottsförebyggande arbetet. Störande musik från stillastående fordon kan
framöver föranleda ordningsbot. Förintelsens minnesdag har ägt rum med en
del osmakliga demonstrationer. Arbetet mot extremister fortgår. Antalet
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skjutningar är för närvarande lägre, vilket förklaras av att många kriminella är
frihetsberövade i avvaktan på rättegång eller för avtjänande av straff. Metoden
"Sluta skjut" sprids nu nationellt. Under febmari 2021 kommer ett nytt strategiskt beslut om hur skjutningarna ska bekämpas. Bedrägeribrott är alltjämt ett
stort problem. För att komma tillrätta med problemet är det viktigt att kortbranschen vidtar förebyggande åtgärder.

4 Myndighetens regleringsbrev, årsredovisning och
budgetunderlag
Föredragande: avdelningschefen Fredrik Modigh, EA,
biträdande avdelningschefen Caroline Viper, EA, enhetschefen
Cathrine Wesström, EA, och verksamhetscontrollern Renata
Jandolo Ahl, EA

Fredrik Modigh, Caroline Viper, Cathrine Wesström och Renata Jandolo Ahl
uppgav i huvudsak följande. Den strategiska verksamhetsplanen 2020-2024
har varit föremål för årlig revidering. Endast mindre ändringar har gjorts i
form av bland annat tillägg om coronapandemin och ökad säkerhetsmedveten-

het. - Årsredovisningen 2020 och budgetunderlaget 2022-2024 koinmer att
vara färdigställda den 22 febmari 2021 respektive den l mars 2021. Befolkningens upplevda trygghet och oro för brottslighet i samhället har utvecklats
negativt men förtroendet för polisens sätt att bedriva sitt arbete har förbättrats.
Antalet anställda som arbetar med brottsförebyggande arbete och ingripandeverksamhet har ökat. Den anmälda brottsligheten i relation till folkmängden är
oförändrad. Även utsattheten för brott mot enskilda personer och egendom är
oförändrad. Brottsuppklaringen och antalet ärenden redovisade till åklagare
har ökat. Kvaliteten i utredningarna är fortsatt hög. Antalet öppna ärenden har
minskat markant. Kostnaderna har ökat med 2,2 miljarder kr, främst inom
kostnader för personal och lokaler samt avskrivningar. - Regleringsbrevet
2021 innehåller något fler uppdrag än föregående regleringsbrev. Det tilldelade anslaget innebär att den planerade tillväxten kan fortsätta. - Fömtsättningama för Polismyndighetens budgetunderlag 2022 - 2024 är i stort sett
samma som för föregående budgetunderlag. Polisens kostnadsökningar styrs i
huvudsak av målet att bli 10 000 fler anställda 2024. Den aviserade tilldel-

ningen 2022 möjliggör fortsatt tillväxt. Polismyndigheten behöver emellertid
en utöhiing av anslaget för 2023 och 2024 för att klara tillväxten. Ytterligare
resurser behövs även för att fortsätta satsningen på uppvärdering av polisyrket
och modernisering av polisens tehiikstöd.

5 Tillämpning av ordningslagen vid allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar
Föredragande: avdelningschefen Gunilla Hedvall, RA, enhetschefen Magnus Roglert, RA, och handläggaren Sofie Klahr, RA
Gunilla Hedwall, Magnus Roglert och Sofie Klahr uppgav i huvudsak
följande. Polismyndigheten har tillämpat en enhetlig och fömtsägbar linje vad
gäller prövning av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Till
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synes lika temaparker har valt att bedriva sin verksamhet på olika sätt vilket
har medfört olika utfall vid tillståndsprövningen. En avgörande skillnad har
varit humvida verksamheten bedrivits som en helhet eller uppdelad, d.v.s. har
besökarna kunnat röra sig fritt och haft tillträde till allt eller har verksamheten
delats upp på olika sätt. Vissa temaparker har i större utsträckning anpassat sig
till de nya förutsättningarna under coronapandemin och har därigenom kunnat
upprätthålla en större del av sin verksamhet. Den tidigare förbudsförordningen
är nu överförd till pandemilagen. Pandemilagen har ett större tillämpningsområde och omfattar även situationer som inte kan betraktas som allmänna

sammankomster och offentliga tillställningar. Den nya lagen ställer stora krav
på länsstyrelsernas tillsyn. Vid behov kommer polisen att biträda länsstyrelserna vid genomförande av tillsyn.
6

Internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn
Föredragande: sektionschefen Patrick Cordner, NOA, och
processledaren Björn Sellström, NOA

Patrik Cordner och Björn Sellström redogjorde för arbetet mot internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn och uppgav i huvudsak följande. Internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn är ett komplext brottsområde som innefattar bland armat bampornografibrott, utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, utnyttjande av barn för sexuell posering och kontakt för att
träffa barn under 15 år i sexuellt syfte. Polismyndigheten ska ha förmåga och
tekniska möjligheter att identifiera offer och gärningsmän samt att upptäcka,
utreda, förhindra och förebygga dessa brott. Polisens arbete mot brottsområdet
har förbättrats genom uppbyggnad av en nationell struktur av it-brottscentrum,
bättre it-stöd, enhetliga och anpassade utbildningar samt utökad samverkan
även internationellt. Det fiims idag ett nationellt och sju regionala itbrottscentmm. Vid de regionala it-brottscentrumen finns specialiserade utredåre för brottsområdet. I det brottsförebyggande arbetet försöker polisen nå ut
till civilsamhället. En viktig brottsförebyggande åtgärd är att förhindra att betaltjänster såsom bank- och kreditkort kan användas för betalning i den brottsliga verksamheten. Svenska barn har under coronapandemin inte haft samma
exponering mot brottsområdet då de svenska skolorna förblivit öppna till
skillnad mot situationen i många andra länder.
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Särskilda utskottet - Beslut om ledamöter
Rikspolischefen

Håkan Öberg förklarade att Saila Quicklund (M), Elin Lundgren (S) och Lena
Olsson (V) nominerats till ledamöter i särskilda utskottet, varefter rikspolischefen utsåg de nominerade personerna till ledamöter till och med den 31
december 2022.
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Förslag på dagordningspunkter till nästa möte

Föredragande: byråchefen Håkan Öberg, RPCK
Sedan tidigare har följande tematiska dagordningspunkter föreslagits för
kommande möten.
Människohandel

Coronapandemin - erfarenheter, nuläge och framtid.

Dessutom lämnade ledamöterna följande tematiska dagordningspunkter som
önskemål för kommande möten.

• Polisens verklighet
Kameraproj ektet

Tekniklyft
Medarbetarskydd

9 Övriga frågor
Föredragande: byråchefen Håkan Öberg, RPCK
Inga övriga frågor.
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Rikspolischefens avslutning
Rikspolischefen

Rikspolischefen tackade ledamöterna för dagens möte.
Kommande möte

Nästa möte äger mm den 6 april 2021.

Vid protokollet

Annelie Pé/sson
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