1 (6)

Mötesprotokoll
Datum

2019-02-12
Diarienr (åberopas)

Saknr

A027.735/2019

100

Polismyndigheten
Rikspolischefens kansli
Jennie Liljeblad

Möte i Polismyndighetens insynsråd
Datum för mötet

Klockan

Plats

2019-02-12

12.30-16.00

Plenisalen, Polhemsgatan 30, Stockholm

Kallade

Ledamöterna i Polismyndighetens insynsråd
Närvarande

Anders Thornberg, rikspolischef, ordförande
Joakim Pohlman (S)
Elin Lundgren (S)
Fredrik Lundh Sammeli (S)
Saila Quicklund (M)
Charlotte Nordström (M)
Adam Marttinen (SD)
Katja Nyberg (SD)
Bo Broman (SD)
Lena Olsson (V)
Andreas Carlson (KD)
Rasmus Ling (MP)
Frånvarande

Jonathan Brash (S), anmält förhinder
Helena Vilhelmsson (C), anmält förhinder
Johan Pehrson (L)
Övriga närvarande

Carl-Oskar Bohlin (M), adjungerad
Fredrik Modigh, avdelningschef, ekonomiavdelningen
Anders Palmdahl, gruppchef, ekonomiavdelningen
Oscar Lundin, analytiker, HR-avdelningen
Ebba Sverne Arvill, avdelningschef, avdelningen för särskilda utredningar
Anna Hansson, enhetschef, Brottsförebyggande rådet (Brå)
Anna Westphalen, stabschef, Brottsförebyggande rådet (Brå)
Håkan Jarborg Eriksson, polismästare, nationella operativa avdelningen
Roger Karlsson, poliskommissarie, nationella operativa avdelningen
Linda Siljedahl, gruppchef, rättsavdelningen
Daniel Öst, handläggare, verksamhetsskyddsenheten
Christina Weihe, stabschef
Håkan Öberg, byråchef, rikspolischefens kansli
Jennie Liljeblad, administratör, rikspolischefens kansli

2
Rikspolischefens kansli

2019-02-12

A027.735/2019

För kännedom till

Nationella ledningsgruppen och samtliga kanslichefer
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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.
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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 insyn. Han uppmuntrade till ett aktivt deltagande med frågor och förslag på ämnen 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 Polismyndigheten och en redogörelse för aktuella frågor innefattande bland annat den nationella fördjupningsdagen för insynsrådets och regionpolisrådens ledamöter,
Polismyndighetens utmaningar i anledning av förändringar i omvärlden innefattande ökat terrorhot, ökade flyktingströmmar, alltmer våldsam gängbrottslighet, ökad digitalisering och ökad internationalisering, myndighetens tillväxt,
nödvändiga lagstiftningsåtgärder, bristen på häktes- och förvarsplatser, behov
av samverkan med andra myndigheter och intressenter, renodling av myndighetens 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 förutsättningar för en förbättrad ledning och styrning, ökad lokal närvaro samt enhetliga arbetsmetoder.
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Polisens resultat

3.1

Verksamhet
Föredragande: avdelningschefen Fredrik Modigh, EA, och
gruppchefen Anders Palmdahl, EA

Fredrik Modigh och Anders Palmdahl lämnade en redogörelse för Polismyndighetens verksamhetsresultat.
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Ekonomi
Föredragande: avdelningschefen Fredrik Modigh, EA, och
gruppchefen Anders Palmdahl, EA

Fredrik Modigh och Anders Palmdahl lämnade en redogörelse för Polismyndighetens ekonomi.
3.3

Personal
Föredragande: analytikern Oscar Lundin, HR

Oscar Lundin lämnade en redogörelse för Polismyndighetens personalläge.
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Särskilda utredningar
Föredragande: avdelningschefen Ebba Sverne Arvill, SU

Ebba Sverne Arvill lämnade en redogörelse för verksamheten vid avdelningen
för särskilda utredningar.
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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, varefter ledamöterna uppmanades att skriftligen nominera ledamöter till särskilda
utskottet.
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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 uppdrag 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 polisanställda arbetet med medborgarlöften?
Utvärderingen har skett genom intervjuer, deltagandeobservationer, genomgång av dokumentation, media och social media, brottsstatistik samt enkätundersökningar. 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 bakgrund av utvärderingen rekommenderar Brå att tydliggöra prioriteringen av
medborgarlöften, att stärka kunskapen om och förståelsen för medborgarlöften, 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 redogörelse för hur polisen arbetar vidare med medborgarlöften innefattande utveckling och spridande av den nationella arbetsmetoden.
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Regionpolisrådens verksamhet - En samlad
lägesbild
Föredragande: byråchefen Håkan Öberg, RPCK

Håkan Öberg lämnade en kortfattad redogörelse för förhållandet mellan insynsråd och regionpolisråd samt underströk betydelsen av ömsesidigt informationsutbyte. Han förklarade att de ledamöter som även är ledamot i ett regionpolisråd 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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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 dagordningspunkterna snabbare lagföring, rekrytering och tillväxt 2024 samt ordningsvakter och väktare.
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Övriga frågor

Inga övriga frågor.
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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 sekretess, säkerhetsregler och praktisk information varefter rikspolischefen lämnade mötet.
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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.
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Säkerhetsregler
Föredragande: handläggaren Daniel Öst, VSE

Daniel Öst lämnade en redogörelse för säkerhets- och tillträdesregler för kvarteret Kronoberg.
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Praktisk information
Föredragande: byråchefen Håkan Öberg, RPCK

Håkan Öberg lämnade information om arvodering, försäkring, resebokning
och den nationella fördjupningsdagen för ledamöter i insynsråd och regionpolisråd den 18 mars 2019.
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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

