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Möte i Polismyndighetens insynsråd 
 
Datum för mötet Klockan Plats 

2019-12-03 12.30-15.30 Plenisalen, Polhemsgatan 30, Stockholm 
 
Kallade 

Ledamöterna i Polismyndighetens insynsråd 
 
Närvarande 

Anders Thornberg, rikspolischef, ordförande från och med punkt 8, kl. 13.45-15.30 
Martin Valfridsson, chef för rikspolischefens kansli, ordförande punkt 1 till och med 7 
Joakim Pohlman (S) 
Elin Lundgren (S) 
Jonathan Brash (S) 
Saila Quicklund (M) 
Charlotte Nordström (M) 
Carl-Oskar Bohlin (M), kl. 12.30-14.00 
Adam Marttinen (SD) 
Katja Nyberg (SD) 
Bo Broman (SD) 
Lena Olsson (V) 
Helena Vilhelmsson (C) 
Andreas Carlson (KD) 
Johan Pehrson (L) 
Rasmus Ling (MP), kl. 13.00-15.00 
 
Frånvarande 
 

Fredrik Lundh Sammeli (S), anmält förhinder 
 
Övriga närvarande 
 

Fredrik Modigh, avdelningschef, ekonomiavdelningen 
Cathrine Wesström, enhetschef, ekonomiavdelningen 
Henrik Dider, HR-direktör, HR-avdelningen 
Oscar Lundin, handläggare, HR-avdelningen 
Stefan Wehlin, polisinspektör, HR-avdelningen 
Johnny Rodin, lektor, HR-avdelningen 
Ebba Sverne Arvill, avdelningschef, avdelningen för särskilda utredningar 
Lena Byström, sakkunnig, nationella operativa avdelningen 
Stewe Alm, analytiker, nationella operativa avdelningen 
Fredrik Modigh, avdelningschef, ekonomiavdelningen 
Caroline Viper, sakkunnig, ekonomiavdelningen 
Therése Rosengren, poliskommissarie, Polisregion Stockholm 
Ann-Marie Orler, enhetschef, nationella operativa avdelningen 
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Christina Weihe, stabschef, kl. 13.45-15.30 
Håkan Öberg, byråchef, rikspolischefens kansli 
Jennie Liljeblad, handläggare, rikspolischefens kansli 
Tommy Gustafsson, stabtjänstgörande, rikspolischefens kansli 
 
För kännedom till 

Nationella ledningsgruppen och samtliga kanslichefer 
 

1 Fastställande av dagordning, utseende av justerare 
och föregående protokoll 
Chefen för rikspolischefens kansli 

 
Lena Olsson anmälde som övrig fråga gruppen mot prostitution vid Polisreg-
ion Stockholm, varefter dagordningen fastställdes och Adam Marttinen utsågs 
att jämte ordföranden justera protokollet. Föregående protokoll lades till hand-
lingarna. Lena Olsson förklarade att protokollen är mycket välskrivna och in-
formativa. Carl-Oskar Bohlin tog upp frågan om nominering av en ersättare 
för honom till särskilda utskottet, varvid det konstaterades att den frågan 
kommer att hanteras när regeringen har fattat beslut om hans entledigande som 
ledamot av insynsrådet. 
 

2 Polisens resultat 
2.1 Verksamhet 

Föredragande: avdelningschefen Fredrik Modigh, EA, och  
enhetschefen Cathrine Wesström, EA 
 

Fredrik Modigh och Cathrine Wesström lämnade en redogörelse för Polis-
myndighetens verksamhetsresultat, varvid de uppgav i huvudsak följande. An-
talet skjutningar ligger alltjämt på en hög nivå. Till och med oktober 2019 har 
268 skjutningar inträffat med 33 avlidna och 91 skadade som följd. Under ok-
tober 2019 har 18 skjutningar rapporterats vilket är det näst lägsta antalet un-
der en månad 2019. En ny brottskod för sprängningar infördes den 1 januari 
2018. Till och med oktober 2019 har 173 sprängärenden rapporterats, vilket är 
en ökning jämfört med föregående år. Hittills i år har 18 085 självmordsförsök 
hanterats, vilket är en betydande ökning jämfört med samma period 2018. 
 
Det framfördes ett önskemål att få statistiken om händelserapporter gällande 
självmordsförsök, omhändertagande av berusade och psykisk tvångsvård ned-
bruten per region, varvid det utlovades att undersöka om sådan information 
skulle kunna lämnas. 
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2.2 Ekonomi 
Föredragande: avdelningschefen Fredrik Modigh, EA, och  
enhetschefen Cathrine Wesström, EA 

 
Fredrik Modigh och Cathrine Wesström lämnade en redogörelse för Polis-
myndighetens ekonomi, varvid de uppgav i huvudsak följande. Anslagsspa-
randet vid ingången av 2019 uppgick till 700 MSEK. Medelsförbrukningen för 
2019 motsvarar anslaget för 2019 och del av anslagssparandet. Det prognosti-
cerade överskottet vid utgången av 2019 beräknas bli 500 MSEK. Årets för-
brukning förväntas överstiga förra årets förbrukning med 2 500 MSEK. Det 
utgående överskottet förklaras av försenad rekrytering, senarelagda inköp och 
framskjuten anskaffning av lokaler. 
 

2.3 Personal 
Föredragande: HR-direktören Henrik Dider, HR, och hand-
läggaren Oscar Lundin, HR 
 

Henrik Dider och Oscar Lundin lämnade en redogörelse för Polismyndighet-
ens personalläge, varvid de bland annat uppgav att myndigheten vid utgången 
av november hade 31 736 anställda, fördelat på 20 452 poliser och 11 284 ci-
vila, att ökningen av civilanställda går snabbare än planerat och att nettoök-
ningen av poliser uppgår till 700-800 under de senaste 24 månaderna. 
 
Det framfördes ett önskemål om att erhålla statistiken om det totala antalet 
anställda per verksamhetsområde uppdelad på poliser och civilanställda. 
 

3 Polisutbildning 
Föredragande: HR-direktören Henrik Dider, HR, och polis-
inspektören Stefan Wehlin, HR, och lektorn Johnny Rodin, HR 
 

Henrik Dider, Stefan Wehlin och Johnny Rodin lämnade en redogörelse för 
polisprogrammet med tillhörande aspirantutbildning, varvid de uppgav i hu-
vudsak följande. Polisutbildningen genomförs som en uppdragsutbildning och 
bedrivs på fem lärosäten. Utbildningsinnehållet är samma oavsett lärosäte och 
utbildningsform. Utbildningen finns både som campus- och distansutbildning. 
Polisprogrammet är fyra terminer följt av en termin aspirantutbildning. Från 
och med 2020 kommer utbildningen att avslutas med aspirantutbildningen och 
polisstudenterna kommer sålunda inte att återvända till lärosätena efter aspi-
rantutbildningen. Inga kunskapsskillnader kan påvisas mellan campus- och 
distansutbildning utan eventuella skillnader kan bero på polisstudenternas ål-
der som är högre på distansutbildningen. Placeringsort bestäms vid en samlad 
bedömning av relevanta omständigheter innefattande även studenternas öns-
kemål. 
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4 Särskilda utredningar 
Föredragande: avdelningschefen Ebba Sverne Arvill, SU 

 
Ebba Sverne Arvill lämnade en redogörelse för verksamheten vid avdelningen 
för särskilda utredningar, varvid hon uppgav i huvudsak följande. Verksam-
heten löper på utan några större förändringar. Avdelningen har arrangerat en 
internationell konferens om korruption med bland annat inrikesministern och 
rikspolischefen som gäster. I Polisregion Väst finns misstanke om att polisan-
ställda olovligen tillgripit beslagtagen egendom med tillägnelseuppsåt. Ären-
det kommer utredas av Polisregion Syd. 

5 Särskilda utskottet 
Föredragande: ledamöterna Carl-Oskar Bohlin, Lena Olsson 
och Elin Lundgren 
 

Elin Lundgren uppgav att ledamöterna hade närvarat vid särskilda utskottets 
senaste möte och att det inte fanns något särskilt att rapportera om. 
 

6 Narkotikabrottslighet 
Föredragande: sakkunniga Lena Byström, NOA UC Öst, och 
analytikern Stewe Alm, NOA 

 
Lena Byström och Stewe Alm lämnade en redogörelse för Polismyndighetens 
arbete mot narkotikabrottslighet, varvid de uppgav i huvudsak följande. Polis-
myndigheten har beslutat en femårig strategi för narkotikabekämpning med tre 
huvudinriktningar för det polisiära uppdraget innefattande utvecklad samver-
kan, förstärkt kompetens och nödvändiga lagstiftningsförändringar såsom an-
vändande av sållningsinstrument i trafiken och översyn av gällande regler för 
postbefordran. Strategin kommer att genomföras med regionala handlingspla-
ner. Sverige utmärker sig negativt genom en stor internetrelaterad droghandel. 
Tillgången på cannabis har tillfälligt minskat vilket har medfört att såväl pris 
som efterfrågan på annan narkotika har ökat. Narkotikahandeln bidrar starkt 
till att de kriminella grupperingarna ökar i samhället vilket leder till ökad 
mängd skjutningar och sprängningar. Det behövs en bättre kartläggning av 
kvinnors roll i missbruk och narkotikahandeln.  
 

7 Polismyndighetens budgetunderlag och 
fördelningsmodell 
Föredragande: avdelningschefen Fredrik Modigh, EA, och sak-
kunniga Caroline Viper, EA 

 
Fredrik Modigh och Caroline Viper lämnade en redogörelse för Polismyndig-
hetens budgetunderlag 2021-2023 och fördelningsmodell, varvid de uppgav i 
huvudsak följande. Budgetunderlaget ska lämnas till regeringen senast den 1 
mars 2020. Underlaget följer strukturen för årets underlag och myndigheten är 
i huvudsak nöjd med de aviserade anslagen. Myndigheten önskar behålla de 
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överskott som kan uppkomma. Det finns behov av ytterligare tillskott från 
2022 och framåt. Målet att bli 10 000 fler anställda till 2024 är styrande för 
underlaget. Anslaget allokeras inom myndigheten genom en fastställd fördel-
ningsmodell. Den största delen av polisregionernas budget fördelas enligt 
50/50-principen, vilket innebär att 50 procent av medlen fördelas i förhållande 
till befolkningsmängd och 50 procent fördelas i förhållande till antal begångna 
brott. Därutöver beaktas även huvudstadsfaktor, glesbygdsfaktor, gränsfaktor, 
särskilda satsningar och särskilda uppdrag. Samtliga polisregioner kommer 
framöver att få en ökad budget. Fördelning av anslag till nationella avdelning-
ar sker efter grundkostnader, storleksberoende kostnader och övriga kostnader. 
 

8 Paus 

9 Aktuella frågor 
Rikspolischefen  
 

Rikspolischefen lämnade en kortfattad redogörelse för aktuella frågor inne-
fattande bland annat den nationella särskilda händelsen Rimfrost med för-
stärkning till Polisregion Syd och regionala genomförandeplaner vilket på sikt 
bör leda till ökad trygghet, färre grova brott, skjutningar och sprängningar 
samt att flera unga blir föremål för socialtjänstens åtgärder, utveckling av nat-
ionellt forensiskt center, ett mer underrättelsebaserat arbetssätt vad gäller 
skjutvapen och sprängningar, möte i krishanteringsrådet med särskild kris-
övning på ledningsnivå, utökat trafiksäkerhetssamarbete med Trafikverket för 
att minska antalet döda i trafiken genom lägre hastigheter och samverkan med 
sammanslutningar för yrkestrafikanter, positiv dialog med Migrationsverket 
och Kriminalvården om förvar och transporter, totalförsvarsmöte inför total-
försvarsövning 2020 och seminarium om kulturen inom polisen med särskilt 
fokus på överprövningskultur samt relationen mellan chef och medarbetare 
respektive poliser och civilanställda. 
 

10 Polisens verklighet 
Föredragande: poliskommissarien Therése Rosengren, Polis-
region Stockholm 
 

Therése Rosengren lämnade på grundval av erfarenheter från Lokalpolisom-
råde Rinkeby en redogörelse för de problem som poliser i särskilt utsatta om-
råden ställs inför, varefter tre filmer som beskrev polisens verklighet förevisa-
des. Hon underströk att det är nödvändigt att arbeta långsiktigt och fokuserat 
med tillräckliga resurser och stöd av allmänheten för att nå framgång. 
 
Ledamöterna uttryckte sin förståelse för den svåra arbetssituationen och sin 
uppskattning för det utförda arbetet. 
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11 Internationella stöldligor 
Föredragande: enhetschefen Ann-Marie Orler, NOA 
 

Ann-Marie Orler lämnade en redogörelse för hur Polismyndigheten arbetar 
med att bekämpa internationella brottsnätverk inom organiserad tillgrepps-
brottslighet, varvid hon uppgav i huvudsak följande. Stöldgods till ett värde av 
två miljarder kronor förs ut ur Sverige varje år. Brottsligheten styrs från gär-
ningspersonernas hemländer. Ett framgångsrikt arbete mot brottsligheten krä-
ver nationell samordning kompletterat med regionala resurser, användande av 
internationella åtgärder samt samverkan med andra myndigheter som Tullver-
ket och Kustbevakningen. Försök pågår med stationering av en utländsk pol-
isman såsom sambandsman i Sverige. Syftet med satsningen är att det inte ska 
vara attraktivt att begå brott i Sverige, vilket i sin tur ska leda till färre brott 
och ökad trygghet. 
 

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

 
Lena Olsson deltog inte Regionpolisråd Bergslagens senaste möte. Regionpo-
lisråden Mitt, Nord och Öst har sitt respektive möte förlagt till en senare tid-
punkt än insynsrådets möte. 
 
Katja Nyberg uppgav i huvudsak följande. Vid Polisregion Stockholms sen-
aste möte diskuterades anonyma vittnen och visitationszoner. Ett framgångs-
rikt arbete mot bedrägeri kräver mer förebyggande åtgärder. 
 
Joakim Pohlman uppgav att Polisregion Syd är hårt belastad av grova vålds-
brott såsom skjutningar och sprängningar samt att en lokal trygghetsundersök-
ning visar att utsattheten för brott minskar medan den upplevda otryggheten 
ökar. 
 
Charlotte Nordström uppgav i huvudsak följande. Vid Polisregion Västs sen-
aste möte diskuterades beläggning av frihetsberövade, brist på förvarsplatser, 
avhopparverksamhet, samverkan mellan polis och kommun, brottsförebyg-
gande verksamhet och hantering av sexualbrott. Antalet personrån har ökat, 
särskilt rån med kniv av ung gärningsperson. 
 

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

Förslag lämnades på följande dagordningspunkter för nästa möte. 
 
• Polisens kontaktcenter (PKC) – Uppdrag, arbetsmetoder och svarstider 
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• Krigsbrott 
• Projektet ”Sluta skjut” 
• Polismyndigheten tematisk dagordningspunkt – Information om Polis-

myndighetens årsredovisning 2019 
 
Ordföranden beslöt att nästa möte kommer att omfatta de föreslagna dagord-
ningspunkterna. 
 

14 Övriga frågor  
Föredragande: byråchefen Håkan Öberg, RPCK 

 
Lena Olsson frågade hur nedläggningen av gruppen mot prostitution i Polis-
region Stockholm kommer att påverka arbetet mot prostitution och människo-
handel. Rikspolischefen förklarade att arbetet kommer att bedrivas på annat 
sätt efter en omorganinsation men bad att få återkomma till frågan. 
 

15 Rikspolischefens avslutning 
Rikspolischefen 

 
Rikspolischefen underströk insynsrådets betydelse och tackade ledamöterna 
för deras insatser under det gångna året samt tillönskade alla en god jul och ett 
gott nytt år. 
 

Kommande möte 
 
Nästa möte äger rum den 11 februari 2020. 
 
 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
 
 
Jennie Liljeblad Anders Thornberg Martin Valfridsson 
 
 
 
 
 
Adam Marttinen  
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