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Möte i Polismyndighetens insynsråd 
 
Datum för mötet Klockan Plats 

2019-04-09 12.30–15.30 Plenisalen, Polhemsgatan 30, Stockholm 
 
Kallade 

Ledamöterna i Polismyndighetens insynsråd 
 
Närvarande 

Anders Thornberg, rikspolischef, ordförande punkt 7-13 
Eva Årestad Radner, chef rikspolischefens kansli, ordförande punkt 1-6 
Joakim Pohlman (S) 
Elin Lundgren (S) 
Fredrik Lundh Sammeli (S) 
Jonathan Brash (S) 
Saila Quicklund (M) 
Charlotte Nordström (M) 
Carl-Oskar Bohlin (M) 
Adam Marttinen (SD) 
Katja Nyberg (SD) 
Bo Broman (SD) 
Lena Olsson (V) 
Andreas Carlson (KD) 
Helena Vilhelmsson (C) 
Johan Pehrson (L) 
 
Frånvarande 
 

Rasmus Ling (MP), anmält förhinder 
 
Övriga närvarande 
 

Fredrik Modigh, avdelningschef, ekonomiavdelningen 
Cathrine Wesström, t.f. enhetschef, ekonomiavdelningen 
Carina Klingensjö, handläggare, HR-avdelningen 
Martin Valfridsson, avdelningschef, rättsavdelningen 
Magnus Roglert, enhetschef, rättsavdelningen 
Lars Sjöberg, poliskommissarie, rättsavdelningen 
Ulf Johansson, regionpolischef, Polisregion Stockholm 
Jörgen Nilsson, poliskommissarie, Polisregion Stockholm  
Ulrika Herbst, t.f. HR-direktör, HR-avdelningen 
Mattias Dejke, nationell samordnare, rikspolischefens kansli  
Ebba Sverne Arvill, avdelningschef, avdelningen för särskilda utredningar 
Christina Weihe, stabschef, punkt 7-13 
Håkan Öberg, byråchef, rikspolischefens kansli 
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Jennie Liljeblad, handläggare, rikspolischefens kansli 
 
För kännedom till 

Nationella strategiska ledningsgruppen och samtliga kanslichefer 
 
 
 

1 Fastställande av dagordning, utseende av justerare 
och föregående protokoll 
Ordföranden 

 
Dagordningen fastställdes och Jonathan Brash utsågs att jämte ordföranden 
justera protokollet. Föregående protokoll lades till handlingarna. Ledamöterna 
erhöll information om sekretess och undertecknade sekretessförbindelser. 
 

2 Polisens resultat 
2.1 Verksamhet 

Föredragande: avdelningschefen Fredrik Modigh, EA, och  
t.f. enhetschefen Cathrine Wesström, EA 
 

Fredrik Modigh och Cathrine Wesström lämnade en redogörelse för Polis-
myndighetens verksamhetsresultat. Ledamöterna efterfrågade en utökad ana-
lys. 
 

2.2 Ekonomi 
Föredragande: avdelningschefen Fredrik Modigh, EA, och  
t.f. enhetschefen Cathrine Wesström, EA 

 
Fredrik Modigh och Cathrine Wesström lämnade en redogörelse för Polis-
myndighetens ekonomi. Ledamöterna efterfrågade en utökad analys. 
 

2.3 Personal 
Föredragande: handläggaren Carina Klingensjö, HR 
 

Carina Klingensjö lämnade en redogörelse för Polismyndighetens personalläge 
samt uppgav bland annat att polisavgångarna minskar och att 40 procent är 
pensionsavgångar. Ledamöterna efterfrågade en redogörelse för hur de vid 
Schengenutvärderingen identifierade bristerna kommer att påverka personal-
situationen. 
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3 Ordningsvakter och väktare 
Föredragande: avdelningschefen Martin Valfridsson, RA,  
enhetschefen Magnus Roglert, RA, och poliskommissarien Lars 
Sjöberg, RA  

 
Martin Valfridsson och Lars Sjöberg lämnade en redogörelse för skillnaderna 
mellan ordningsvakter och väktare samt deras respektive befogenheter, skyl-
digheter och utbildning, varvid de uppgav bland annat följande. En ordnings-
vakts befogenheter gäller endast inom de geografiska gränserna för ett bevak-
ningsområde enligt 3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV). Det har 
uttryckts önskemål om att utvidga bevakningsområdena men en förutsättning 
är att ett område omfattar en väl avgränsad yta med dokumenterad risk för 
ordningsstörningar. Det finns ett behov av översyn av lagstiftningen mot bak-
grund av den samhällsförändring som har skett sedan lagens tillkomst. Polis-
myndigheten har i juni 2018 gjort en framställan om översyn. Enligt uppgift 
ska en utredning tillsättas inom kort. 
 

4 Snabbare lagföring 
Föredragande: regionpolischefen Ulf Johansson, Polisregion 
Stockholm, och poliskommissarien Jörgen Nilsson, Polisregion 
Stockholm 

 
Ulf Johansson och Jörgen Nilsson uppgav i huvudsak följande. Snabbare lag-
föring är ett regeringsuppdrag till alla rättsvårdande myndigheter som bedrivs i 
norra Stockholm. Uppdragets mål är snabbare lagföring för lättutredda brott 
från gripande till domstolsprövning. Arbetsmetoden medför färre överläm-
ningar och färre kompletteringar av utredningen. Utredningen slutförs vid ett 
tillfälle med delgivning direkt på plats. Ett ungdomsspår för personer upp till 
18 år har nu tillförts. Brottsförebyggande rådet ansvarar för uppföljning. 
Snabbare lagföring ska slutredovisas i april 2020. 
 

5 Paus 

6 Rekrytering och tillväxt 2024 
Föredragande: t.f. HR-direktören Ulrika Herbst, HR, och  
nationelle samordnaren Mattias Dejke, RPCK 
 

Ulrika Herbst och Mattias Dejke uppgav i huvudsak följande. Polismyndighet-
ens långsiktiga mål inför 2024 är framgångsrik brottsbekämpning och uppkla-
ring, stark lokal närvaro samt att vara en attraktiv arbetsplats och samarbets-
partner. En strategisk kompetensförsörjning förutsätter inte nödvändigtvis mer 
av samma utan även nytt. Polismyndigheten behöver fler medarbetare men 
även medarbetare med annan kompetens. Tillväxten underlättas av funktions-
inriktad polisutbildning och mer distansutbildning samt en modernare antag-
ningsprocess. Tillväxten förutsätter också anskaffning av utrustning och loka-
ler. Behovet av ny kompetens tillgodoses genom nyanställning istället för vi-



  4 

Rikspolischefens kansli 2019-04-09 A027.735/2019 
 
 
dareutbildning. En avgörande förutsättning för framgång är att olika personal-
kategorier arbetar tillsammans mot målen. 
 

7 Regionpolisrådens verksamhet - En samlad 
lägesbild 
Föredragande: ledamöterna Lena Olsson, Elin Lundgren, Saila 
Quicklund, Katja Nyberg, Joakim Pohlman, Charlotte Nord-
ström och Jonathan Brash 
 

Alla ledamöterna uppgav att första mötet för 2019 främst varit en introduktion 
för de nya ledamöterna. 
 
Lena Olsson uppgav att Polisregion Bergslagen har ökat antalet poliser i yttre 
tjänst och att Kriminalvårdens brist på häktesplatser skapar arbetsmiljö-
problem. 
 
Elin Lundgren uppgav att hon inte deltagit i Polisregion Mitts senaste möte. 
 
Saila Quicklund uppgav att Polisregion Nord upplever viss problematik vid 
gränsen mot Finland (gränsövergång Haparanda) och att avstånden är en stor 
utmaning som påverkar såväl verksamhet som arbetsmiljö. 
 
Katja Nylund uppgav att hon inte deltagit i Polisregion Stockholms senaste 
möte. 
 
Joakim Pohlman uppgav att en stor narkotikarättegång pågår i Polisregion 
Syd, att 70 poliser har kommenderats till gränspolisverksamhet, att alla häk-
tesplatser är upptagna och att det bedrivs ett projekt för att minska antalet 
skjutningar under beteckningen ”Sluta skjut”. 
 
Charlotte Nordström förklarade att hon inte deltagit i Polisregion Västs senaste 
möte, varefter hon uppgav följande. Det är viktigt att renodla polisens arbets-
uppgifter, särskild vad gäller omhändertagande av berusade personer. Göte-
borg har blivit lugnare. Skjutningarna har minskat. Polisen och kommunerna 
samverkar mot narkotika. 
 
Jonathan Brash uppgav att han inte deltagit på Polisregion Östs senaste möte. 
 

8 Aktuella frågor 
Rikspolischefen  
 

Rikspolischefen lämnade en kortfattad redogörelse för aktuella frågor inne-
fattande bland annat resultatet av den myndighetsgemensamma satsningen mot 
grov organiserad brottslighet inom ramen för Samverkansrådet och Operativa 
rådet, behovet av samverkan med andra myndigheter och kommuner, stats-
ministerns besök på Södertörns polisutbildning tillsammans med justitie-
ministern och inrikesministern, strängare straff för blåljussabotage, plats-
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bristen i Kriminalvårdens häkten och konsekvenser för Polismyndigheten, 
överföring av 230 MSEK från Polismyndigheten till Kriminalvården för trans-
porter av frihetsberövade, chefsdag för Polismyndighetens 600 högsta chefer 
med särskilt fokus på ledarskap och kultur inom polisen och med budskapet att 
alla kompetenser och medarbetare är lika viktiga för fullgörande av polisens 
uppdrag samt det nya löneavtalet med Polisförbundet. 
 

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

 
Förslag lämnades på följande tematiska dagordningspunkter för nästa möte. 
 

• Digitalisering/IT-utveckling 
• Nya lagförslag inom polisens verksamhetsområde 
• Aktuella brottsfall Riksregalierna i Strängnäs 

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

10 Särskilda utredningar 
Föredragande: avdelningschefen Ebba Sverne Arvill, SU 

 
Ebba Sverne Arvill lämnade en redogörelse för verksamheten vid avdelningen 
för särskilda utredningar, varvid hon underströk avdelningens oberoende ställ-
ning med eget anslag och en chef utsedd av regeringen. 
 

11 Särskilda utskottet 
Föredragande: byråchefen Håkan Öberg, RPCK 
 

Håkan Öberg förklarade att Carl-Oskar Bohlin (M), Elin Lundgren (S) och Lena 
Olsson (V) nominerats till ledamöter i särskilda utskottet, varefter de nomine-
rade personerna valdes till ledamöter till och med den 31 december 2020. 
 

12 Övriga frågor 
 
Rikspolischefen förklarade att han kommer att delta i introduktionen för nya 
ledamöter i insynsråd och regionpolisråd samt underströk vikten av att delta i 
introduktionen. 
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13 Rikspolischefens avslutning 
Rikspolischefen 

 
Rikspolischefen tackade ledamöterna för ett bra möte och förklarade mötet 
avslutat. 
 

Kommande möte 
 
Nästa möte äger rum den 18 juni 2019. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
 
Jennie Liljeblad Anders Thornberg Eva Årestad Radner 
 
 
 
 

Jonathan Brash 
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