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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 och Bo Broman utsågs att jämte ordföranden justera 

protokollet. Föregående protokoll lades till handlingarna.  

2 Aktuella frågor 

Rikspolischefen  

 

Rikspolischefen öppnade mötet med att hälsa alla välkomna och riktade ett 

särskilt välkomnande till de nya ledamöterna. Rikspolischefen redogjorde för 

sin syn på uppdraget som ledamot i insynsrådet och underströk vikten av in-

syn. Han uppmuntrade till ett aktivt deltagande med frågor och förslag på äm-

nen för behandling samt betonade betydelsen av hög närvaro och deltagande 

på plats. Han konstaterade att insynsrådet har en rådgivande funktion eftersom 

Polismyndigheten är en enrådighetsmyndighet.  

 

Rikspolischefen lämnade därefter en kortfattad introduktion till Polismyndig-

heten och en redogörelse för aktuella frågor innefattande bland annat den nat-

ionella fördjupningsdagen för insynsrådets och regionpolisrådens ledamöter, 

Polismyndighetens utmaningar i anledning av förändringar i omvärlden inne-

fattande ökat terrorhot, ökade flyktingströmmar, alltmer våldsam gängbrotts-

lighet, ökad digitalisering och ökad internationalisering, myndighetens tillväxt, 

nödvändiga lagstiftningsåtgärder, bristen på häktes- och förvarsplatser, behov 

av samverkan med andra myndigheter och intressenter, renodling av myndig-

hetens verksamhet, utredningsresultat, verksamhetsanpassad arbetstid samt 

myndighetens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder bra 

villkor, god arbetsmiljö och goda förutsättningar för karriärutveckling. 

 

Rikspolischefen konstaterade avslutningsvis att polisreformen har gett förut-

sättningar för en förbättrad ledning och styrning, ökad lokal närvaro samt en-

hetliga arbetsmetoder. 

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.  
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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.  

 

3.3 Personal 

Föredragande: analytikern Oscar Lundin, HR 

 

Oscar Lundin lämnade en redogörelse för Polismyndighetens personalläge.  

 

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: byråchefen Håkan Öberg, RPCK 

 

Håkan Öberg förklarade att särskilda utskottet följer avdelningens för särskilda 

utredningar verksamhet, att utskottet består av tre ledamöter utsedda bland 

insynsrådets ledamöter, att ledamöterna rapporterar om sitt arbete och gjorda 

iakttagelser till insynsrådet vid varje möte samt att mandattiden är två år, var-

efter ledamöterna uppmanades att skriftligen nominera ledamöter till särskilda 

utskottet.  

 

6 Paus 

 

7 Medborgarlöften 

Föredragande: enhetschefen Anna Hansson, Brå, stabschefen 

Anna Westphalen, Brå, polismästaren Håkan Jarborg Eriksson, 

NOA/UC Syd, och poliskommissarien Roger Karlsson, NOA/UC 

Syd 

 

Håkan Jarborg Eriksson lämnade en introduktion till medborgarlöften som en 

nationell arbetsmetod med ett framtaget metodstöd samt förklarade att ett upp-

drag att utvärdera arbetsmetoden hade lämnats till Brottsförebyggande rådet. 

 

Anna Hansson uppgav i huvudsak följande. Brå har utvärderat polisens arbete 

med medborgarlöften utifrån fallstudier från fyra områden i Sverige. Följande 

frågor har ställts. 
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 I vilken utsträckning arbetar kommun och polis i de utvalda områdena 

enligt medborgarlöftesmodellen?  

 Vilka svårigheter och framgångsfaktorer kan identifieras i arbetet med 

medborgarlöften? 

 Leder arbetet med medborgarlöften till en ökad känsla av delaktighet 

hos medborgare, ett ökat förtroende för polisen, en ökad trygghet eller 

att fler brott förebyggs? 

 Hur upplever berörda kommunanställda, medborgare och polisan-

ställda arbetet med medborgarlöften? 

Utvärderingen har skett genom intervjuer, deltagandeobservationer, genom-

gång av dokumentation, media och social media, brottsstatistik samt enkätun-

dersökningar. Slutsatserna är att implementeringen är tidskrävande men att 

betydande framsteg har gjorts. Huvuddragen i den nationella arbetsmetoden 

har följts. Samverkan har förbättrats, medarbetarna har blivit mer positiva och 

medborgarna uppskattar medborgardialogerna. Vissa brister i genomförandet 

har konstaterats. Det har vidare förekommit svårigheter med prioritering och 

förankring samt för få operativa åtgärder för att uppfylla medborgarlöftena. 

Arbetet har resulterat i små förändringar i medborgarnas upplevelse. Mot bak-

grund av utvärderingen rekommenderar Brå att tydliggöra prioriteringen av 

medborgarlöften, att stärka kunskapen om och förståelsen för medborgarlöf-

ten, att göra vissa förtydliganden i metodstödet, att överväga en mer anpassad 

ambitionsnivå samt att fortsätta uppföljning och utvärdering. 

 

Håkan Jarborg Eriksson och Roger Karlsson lämnade en kortfattad redogö-

relse för hur polisen arbetar vidare med medborgarlöften innefattande utveckl-

ing och spridande av den nationella arbetsmetoden. 

 

8 Regionpolisrådens verksamhet - En samlad 

lägesbild 

Föredragande: byråchefen Håkan Öberg, RPCK 

 

Håkan Öberg lämnade en kortfattad redogörelse för förhållandet mellan in-

synsråd och regionpolisråd samt underströk betydelsen av ömsesidigt inform-

ationsutbyte. Han förklarade att de ledamöter som även är ledamot i ett reg-

ionpolisråd har ett särskilt uppdrag att bidra till informationsutbytet genom att 

bland annat vid varje möte i insynsrådet lämna en redogörelse för arbetet i 

respektive regionpolisråd. 

 

En ledamot uttryckte önskemål om att få del av närvaron i regionpolisråden för 

att kunna bidra till en hög närvaro. Rikspolischefen underströk vikten av en 

hög närvaro. 

 

Det meddelades att den nationella fördjupningsdagen för ledamöter i insynsråd 

och regionpolisråd kommer att äga rum i Stockholm den 18 mars 2019. 
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9 Förslag på dagordningspunkter till nästa möte 

Föredragande: byråchefen Håkan Öberg, RPCK 

 

Förslag lämnades på följande tematiska dagordningspunkter inför nästa och 

kommande möten. 

 

 Snabbare lagföring 

 Rekrytering och tillväxt 2024 

 Ordningsvakter och väktare 

 Digitalisering/IT-utveckling 

 Kameraövervakning 

 Nya lagförslag inom polisens verksamhetsområde 

 Aktuella brottsfall 

 

Ordföranden beslöt att nästa möte kommer att omfatta de tematiska dagord-

ningspunkterna snabbare lagföring, rekrytering och tillväxt 2024 samt ordnings-

vakter och väktare. 

 

10 Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor. 

 

11 Rikspolischefens avslutning 

Rikspolischefen 

 

Rikspolischefen tackade ledamöterna för ett bra möte och förklarade att det i 

anslutning till mötet kommer att lämnas information om offentlighet och sek-

retess, säkerhetsregler och praktisk information varefter rikspolischefen läm-

nade mötet. 

 

12 Offentlighet och sekretess 

Föredragande: gruppchefen Linda Siljedahl, RA 

 

Linda Siljedahl lämnade en redogörelse för offentlighet och sekretess, varvid 

hon underströk att insynsrådets ledamöter är underkastade samma regler som 

Polismyndighetens anställda såväl under som efter uppdraget. 

 

13 Säkerhetsregler 

Föredragande: handläggaren Daniel Öst, VSE 

 

Daniel Öst lämnade en redogörelse för säkerhets- och tillträdesregler för kvar-

teret Kronoberg. 
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14 Praktisk information 

Föredragande: byråchefen Håkan Öberg, RPCK 

 

Håkan Öberg lämnade information om arvodering, försäkring, resebokning 

och den nationella fördjupningsdagen för ledamöter i insynsråd och region-

polisråd den 18 mars 2019. 

 

15 Fotografering av ledamöter 

Punkten blev inställd. 

 

Kommande möte 

 

Nästa möte äger rum den 9 april 2019. 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

Jennie Liljeblad Anders Thornberg Bo Broman 
 


