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Mötesprotokoll
Datum

2020-06-09
Polismyndigheten
Rikspolischefens kansli

Diarienr (åberopas)

Saknr

A015.010/2020

100

Möte i Polismyndighetens insynsråd
Datum för mötet

Klockan

Plats

2020-06-09

12.30-14.30

Plenisalen, Polhemsgatan 30, Stockholm

Kallade

Ledamöterna i Polismyndighetens insynsråd, närvarande per telefon
Närvarande

Anders Thornberg, rikspolischef, ordförande
Fredrik Lundh Sammeli (S)
Joakim Pohlman (S)
Elin Lundgren (S)
Saila Quicklund (M)
Charlotte Nordström (M)
Johan Forssell (M)
Adam Marttinen (SD)
Katja Nyberg (SD)
Bo Broman (SD)
Lena Olsson (V)
Johan Pehrson (L)
Andreas Carlson (KD)
Helena Vilhelmsson (C)
Rasmus Ling (MP)
Anmält förhinder

Jonathan Brash (S)
Övriga närvarande

Emelie Lindvall, enhetschef, rikspolischefens kansli
Mats Löfving, avdelningschef, nationella operativa avdelningen
Stefan Hector, enhetschef, nationella operativa avdelningen
Henrik Dider, avdelningschef, HR-avdelningen
Fredrik Modigh, avdelningschef, ekonomiavdelningen
Christina Weihe, stabschef
Martin Valfridsson, avdelningschef, rikspolischefens kansli
Håkan Öberg, byråchef, rikspolischefens kansli
Patrik Sverin, stabstjänstgörande, rikspolischefens kansli
För kännedom till

Nationella strategiska ledningsgruppen och kanslichefer

Postadress
Box 12256
102 26 Stockholm

Besöksadress
Polhemsgatan 30
Stockholm

Telefon
114 14

E-post
registrator.kansli@polisen.se
polisen.se
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Fastställande av dagordning, utseende av justeringsman och
föregående protokoll
Rikspolischefen

Dagordningen fastställdes och Rasmus Ling utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. Föregående protokoll lades till handlingarna.
2.

Aktuella frågor
Rikspolischefen

Rikspolischefen lämnade en kortfattad redogörelse för aktuella frågor innefattande bland annat coronapandemin och dess påverkan på polisen, skjutningar
och sprängningar, möte med krishanteringsrådet, ordningsläget inför sommaren, samverkanskonferens med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, länsstyrelserna och andra berörda myndigheter, lägesavstämning med
övriga myndigheter i rättskedjan, planering inför sommaren med förhöjd bemanning, deltagande i fackligt möte med alla arbetstagarorganisationer inom
polisen, möte med etiska rådet, arbetsmiljötillbud och hemarbete med anledning av coronapandemin, möte med den särskilde utredaren Stefan Strömberg
om åtgärder som minskar risken för brott kopplade till de coronarelaterade
stödåtgärderna, möte med Kriminalvårdens nya generaldirektör Martin Holmgren, deltagande i justitieministerns och inrikesministerns möte med kommunstyrelseordföranden i kommuner med utsatta områden, tertialdialoger med
avdelningar och polisregioner, dialoger med polisregionerna om utredningsverksamheten, framtagande av en utredningsstrategi, möte med utrikesdepartementet om internationell organiserad brottslighet och tillsättande av en ambassadör för sådana frågor av strategisk beskaffenhet, prövningsläget hos
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, polisexamen den 12 juni 2020 med
deltagande av prins Daniel och inrikesministern Mikael Damberg, presskonferens den 10 juni 2020 om mordet på statsminister Olof Palme, presskonferens
den11 juni 2020 om nationell särskild händelse Rimfrost och gripandet av en
misstänkt gärningsman för dubbelmordet i Linköping den 19 oktober 2004.
Christina Weihe lämnade en kortfattad redogörelse för reglerna om tillståndsprövning och upplösning av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
Rikspolischefen besvarade frågor rörande tillståndsprövning och upplösning
av demonstrationer med fler än 50 deltagare, polismans agerande vid demonstration den 3 juni 2020 i Stockholm och Polismyndighetens utredningsverksamhet.
3.

Strategisk omvärldsanalys i anledning av coronapandemin
Föredragande: enhetschefen Emelie Lindvall, RPCK

Emelie Lindvall berättade om arbetet med strategisk omvärldsanalys i anledning av coronapandemin och lämnade en redogörelse för slutsatser om påver-
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kan på polisen, varvid hon uppgav i huvudsak följande. Coronapandemin
kommer att leda till förändringar i omvärlden omfattande internationella relationer och politik, ekonomi, inrikespolitik och opinion, tillit och förtroende i
samhället samt utveckling av brottsligheten och polisens uppdrag. En förändrad brottslighet kan öka behovet av ny kompetens och ställa ökade krav på
effektivitet, särskilt i utredningsarbetet. Pandemin leder till svårigheter i verkställighetsarbetet och det internationella samarbetet. Kraven på krisberedskap
och kontinuitet ökar. Det finns behov av att förtydliga och stärka polisens roll.
Polisen måste kunna hantera parallella händelser/kriser. Rutiner och förberedelser för kris behöver finnas redan i den ordinarie verksamheten. En förändrad opinion kan medföra att lag och ordning får lägre prioritet. Nya målgrupper och ändrade behov kan föranleda nya prioriteringar. En försämrad tillit i
samhället kan kräva ökad polisiär närvaro. Efterfrågan på service kan också
öka. Villkoren för polisens tillväxt och kompetensförsörjning kan ändras genom bland annat osäkerhet i ekonomiska ramar och tillgången på prövningskapacitet. Pandemin har även medfört nya förväntningar på arbetssätt, arbetsplatser, distansarbete och kultur.
4.

Nationell särskild händelse Rimfrost
Föredragande: avdelningschefen Mats Löfving, NOA, och enhetschefen Stefan Hector, NOA

Mats Löfving och Stefan Hector lämnade en redogörelse för den nationella
särskilda händelsen Rimfrost, varvid de uppgav i huvudsak följande. Insatserna inom Rimfrost ska fortsätta i linjeverksamheten. Det dödliga våldet i kriminell gängmiljö är i huvudsak ett storstadsproblem. Våldet utövas vanligen utomhus med skjutvapen av unga gärningsmän. Ofta är gärningsmannen yngre
än brottsoffret. Det finns en kraftig överrepresentation, åtta gånger, i utsatta
områden. Skjutningar i kriminella miljöer är till stor del ett symtom där grundproblemet är en brist på trygghet och säkerhet i utsatta områden. Det övergripande målet med Rimfrost att minska antalet grova våldsbrott med skjutvapen
och sprängladdningar inom kriminella miljöer är delvis uppfyllt genom en
nedgång i Polisområde Malmö. Målen att antalet aktiva aktörer i kriminella
miljöer ska reduceras och att tillgången på skjutvapen och explosiva ämnen
ska minska är uppfyllda. Målet att genom brottsprevention minska tillfällena
för kriminella att genomföra grova våldsbrott med skjutvapen och sprängladdningar som modus är uppfyllt i prioriterade områden. Målet att allmänhetens
trygghet ska öka uppvisar en positiv tendens i Malmö. En presskonferens om
Rimfrost kommer att hållas den 11 juni 2020.
5.

Allmän frågestund
Rikspolischefen med biträde av avdelningschefen Henrik Dider,
HR, och avdelningschefen Fredrik Modigh, EA

Rikspolischefen besvarade frågor rörande polisiära ingripanden vid psykisk
ohälsa och självmord, insatser mot köp av sexuella tjänster, brott mot särskilt
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utsatta brottsoffer, digitaliseringen av inhämtning av övervakningsfilmer, olaglig införsel av alkohol och narkotika samt rekrytering till polisutbildningen.
6.

Förslag på dagordningspunkter till nästa möte
Föredragande: byråchefen Håkan Öberg, RPCK

Förslag lämnades på följande tematiska dagordningspunkter för nästa möte.





Polismyndighetens kompetensförsörjning
Krigsbrott
Förvaltningsärenden innefattande hantering av vapenärenden och parkeringsanmärkningar
Skydd av förtroendevalda

Ordföranden beslöt att nästa möte kommer att omfatta de föreslagna tematiska
dagordningspunkterna.
7.

Övriga frågor
Föredragande: byråchefen Håkan Öberg, RPCK

Håkan Öberg informerade om att den nationella fördjupningsdagen för insynsråd och regionpolisråd kommer att äga rum den 26 oktober 2020 och att målsättningen är ett fysiskt möte med samma upplägg som föregående år.
8.

Rikspolischefens avslutning
Rikspolischefen

Rikspolischefen tackade ledamöterna för dagens möte och deras stora engagemang samt önskade dem en skön sommar.
Kommande möte
Nästa möte äger rum den 15 september 2020.

Vid protokollet

Justeras

Patrik Sverin

Anders Thornberg

Rasmus Ling

