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Närvarande 
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Ebba Sverne Arvill, avdelningschef, avdelningen för särskilda utredningar 

Jonas Hysing, polismästare, nationella operativa avdelningen 

Peter Allheim, poliskommissarie, nationella operativa avdelningen 

Ferhat Kalkan, polisinspektör, Polisregion Stockholm 

Magnus Hedbom, polisinspektör, Polisregion Stockholm 

Stefan Sinteus, polismästare, Polisregion Syd 

Christina Weihe, stabschef 

Håkan Öberg, byråchef, rikspolischefens kansli 

Jennie Liljeblad, handläggare, rikspolischefens kansli 

Tommy Gustafsson, stabstjänstgörande, rikspolischefens kansli 
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För kännedom till 

Nationella ledningsgruppen och samtliga kanslichefer 
 

1 Fastställande av dagordning, utseende av justerare 

och föregående protokoll 

Rikspolischefen 

 

Som övrig fråga anmäldes avgifter för ordningsvakter, varefter dagordningen 

fastställdes och Charlotte Nordström utsågs att jämte ordföranden justera pro-

tokollet. Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 

2 Aktuella frågor 

Rikspolischefen  

 

Rikspolischefen lämnade en kortfattad redogörelse för aktuella frågor inne-

fattande bland annat möte med Norges justitieminister och rikspolischef, del-

tagande tillsammans med Finlands rikspolischef i gemensam polisinsats i Ha-

paranda-Torneå, den nationella särskilda händelsen Rimfrost med förstärkning 

till Polisregion Syd och operation Hagelstorm, myndighetssamverkan mot 

grov organiserad brottslighet, rån mot unga brottsoffer av unga gärningsperso-

ner och med kränkande inslag, brott i nära relationer, deltagande i Folk och 

Försvar med fokus på polisens roll i totalförsvaret, totalförsvarsövning 2020, 

nytt ansökningsförfarande till polisutbildningen, polisers löner och övriga an-

ställningsförmåner samt ny chef för rikspolischefens kansli, Martin Valfrids-

son. Rikspolischefen besvarade också tidigare ställda frågor rörande prostitut-

ionsgruppen i Stockholm, distansutbildning och vapenmagasin. 

 

3 Polisens resultat 

3.1 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. Under 2019 har 334 skjutning-

ar inträffat med 42 avlidna och 120 skadade som följd. Under december 2019 

har 37 skjutningar rapporterats vilket är det näst högsta antalet under en månad 

2019. Antalet sprängningar har ökat med 58 procent jämfört med 2018. Anta-

let händelserapporter avseende självmordsförsök har ökat med 11 procent jäm-

fört med 2018. Svarstiderna i Polisens kontaktcenter har förbättrats. 

 

Det framfördes ett önskemål att få reviderade presentationer och statistiken om 

händelserapporter gällande självmordsförsök, omhändertagande av berusade 

och psykisk tvångsvård nedbruten per region. 
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3.2 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. Förbrukningen 

för 2019 ökade med 2,78 MDKR eller 11,7 procent jämfört med 2018. Utfallet 

innebär att myndigheten förbrukat 2019 års tilldelade anslag samt därutöver 

440 miljoner kronor av det överskott på 740 miljoner kronor som överförts 

från 2018. Sammantaget genererar det ett överskott på 300 miljoner kronor för 

2019 som kommer att föras över till 2020. Av den ökade förbrukningen har 58 

procent använts till personalkostnader och 42 procent har främst använts till 

inköp. 

 

3.3 Personal 

Föredragande: HR-direktören Henrik Dider, HR, och handläg-

garen Carina Klingensjö, HR 

 

Henrik Dider och Carina Klingensjö lämnade en redogörelse för Polismyndig-

hetens personalläge, varvid de uppgav i huvudsak följande. Den 31 december 

2019 uppgick antalet anställda till 31 728, fördelat på 20 423 poliser och 

11 305 civila. Sedan december 2015 har antalet poliser ökat med 520 stycken 

och antalet civila ökat med 2 944 stycken. Under 2019 återrekryterades 152 

poliser. Enligt prognos kommer antalet poliser vid utgången av 2024 uppgå till 

25 200. Den totala personalomsättningen för Polismyndigheten ligger på 5,5 

procent, vilket är väsentligt lägre än för staten i allmänhet. Personalomsätt-

ningen för poliser är 4,1 procent och för civila 8,0 procent. Under 2019 skedde 

828 polisiära avgångar varav hälften var pensionsavgångar. Antalet polisiära 

avgångar var 57 färre 2019 jämfört med 2018. Det minskade antalet avgångar 

utgjorde andra avgångar än pensionsavgångar då antalet pensionsavgångar var 

nästan oförändrat. Polisiära utredare tjänar normalt mer än civila utredare. Det 

är ett irritationsmoment när medarbetare har olika lön för samma arbete. 

 

4 Polismyndighetens årsredovisning 2019 

Föredragande: avdelningschefen Fredrik Modigh, EA, och HR-

direktören Henrik Dider, HR 

 

Fredrik Modigh och Henrik Dider lämnade en redogörelse för Polismyndig-

hetens årsredovisning 2019. 

 

5 Särskilda utredningar 

Föredragande: polismästaren Jan Karlsson, SU 

 

Jan Karlsson lämnade en redogörelse för verksamheten vid avdelningen för 

särskilda utredningar, varvid han uppgav i huvudsak följande. Under 2019 

inkom 5 904 ärenden, vilket är cirka 100 fler ärenden jämfört med 2018. An-
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mälningar för tjänstefel och dataintrång har ökat. Under 2019 redovisades 

888 ärenden till åklagare, varav cirka 85 procent gällde bedrägeribrott. Nästan 

70 procent av anmälningarna avsåg polisregionerna Stockholm, Syd och Väst. 

Fördelningen mellan polisregionerna är i huvudsak oförändrad. 

 

6 Särskilda utskottet 

Föredragande: ledamöterna Lena Olsson och Elin Lundgren 

 

Ledamöterna uppmanades att skriftligen och senast den 1 mars 2020 nominera 

en ledamot till det vakanta uppdraget som ledamot i särskilda utskottet. 

 

Vid särskilda utskottets senaste möte deltog endast Elin Lundgren som uppgav 

att hon hade läst domar och nedlagda ärenden utan att finna något anmärk-

ningsvärt. 

 

7 Paus 

 

8 Polisens kontaktcenter (PKC) – Uppdrag, 

arbetsmetoder och svarstider 

Föredragande: polismästaren Jonas Hysing, NOA, och polis-

kommissarien Peter Allheim, NOA 

 

Jonas Hysing och Peter Allheim lämnade en redogörelse för polisens kontakt-

center, varvid de uppgav i huvudsak följande. Det finns ett kontaktcenter i 

varje polisregion. Verksamheten ansvarar bland annat för att upprätta anmäl-

ningar via telefon eller webb och att bedriva primärutredningar av dessa 

brottsanmälningar. 83 procent av anmälningarna sluthanteras. Verksamheten 

innefattar också inhämtning av underrättelser samt lämnande av information 

och annan service till allmänheten. I december 2019 fick 74 procent svar inom 

5 minuter. Samtal kan få förtur efter prioritet. Årliga servicemätningar genom-

förs. Servicemätningarna visar en långsiktigt positiv trend vad gäller tillgäng-

lighet, bemötande, utförande och upplevd service. Problem uppstår alltjämt vid 

belastningstoppar. Antalet medarbetare är 1177, varav 216 poliser. 74 procent 

av medarbetarna är kvinnor. 

 

9 Polisens verklighet – Personrån med unga 

brottsoffer och gärningspersoner 

Föredragande: polisinspektören Ferhat Kalkan, Polisregion 

Stockholm, och polisinspektören Magnus Hedbom, Polisregion 

Stockholm 

 

Ferhat Kalkan och Magnus Hedbom lämnade en redogörelse för problemati-

ken med ökande ungdomsrån, varvid de uppgav i huvudsak följande. Såväl 

gärningspersoner som brottsoffer är unga. Brotten innehåller ofta förnedrande 
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inslag som ibland filmas med mobiltelefon. Utövandet av makt förefaller vik-

tigare än tillgreppet. Vad som stjäls varierar efter årstid. Vid skolstart är det 

främst skolmaterial som datorer, surfplattor och mobiler medan märkesjackor 

dominerar under vinterhalvåret. Konsekvenserna av begångna brott är vanlig-

en begränsade med hänsyn till gärningspersonernas låga ålder och det förhål-

landet att målsägandena ofta inte vill lämna någon information av rädsla för 

ytterligare kränkningar. Det händer ofta att gärningsperson och brottsoffer går 

i samma skola eller känner till varandra på annat sätt. En arbetsmetod för poli-

sen är att skapa ett underlag för att socialtjänsten ska kunna vidta tidiga och 

ingripande åtgärder då det är svårt att få till stånd tidiga straffrättsliga åtgärder. 

Tidiga åtgärder från samhällets sida är det enda sättet att bryta den negativa 

utvecklingen. Ett hinder för samarbetet med socialtjänsten är att socialtjänsten 

ofta åberopar sekretess som hinder för att lämna information till polisen. 

 

10 Projektet ”Sluta skjut” 

Föredragande: polismästaren Stefan Sinteus, Polisregion Syd 

 

Stefan Sinteus lämnade en redogörelse för projektet ”Sluta skjut”, varvid han 

uppgav i huvudsak följande. Projektet är ett pilotprojekt i Malmö som ingår i 

det strategiska utvecklingsprojektet Group Violence Intervention. Projektet 

pågick under tiden februari 2018 – januari 2020 och kommer nu att utvärderas 

av Brå. Under utvärderingstiden drivs projektet vidare på lokalt initiativ. Pro-

jektet delfinansieras av EU och Fonden för inre säkerhet. Målsättningen är att 

förebygga skjutningar och andra grova våldsbrott inom kriminella gruppering-

ar. Genom kartläggning och analys skapas underlag för interventioner, sankt-

ioner och sociala insatser. Interventioner genomförs i form av informationsmö-

ten och individuella samtal. Polisen försöker påverka identifierade personer att 

sluta med sin kriminella verksamhet och om önskad effekt inte uppnås, även 

informera om de sanktioner som kan komma att sättas in. Om en individ vill 

lämna en kriminell gruppering erbjuds denne stödjande sociala insatser. Det 

grova våldet i Malmö har minskat under projekttiden och den pågående utvär-

deringen ska belysa eventuella samband. 

 

11 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 uppgav att mötet i Polisregion Bergslagen hade avlöpt enligt plan 

och att det inte fanns något att rapportera. 

 

Elin Lundgren uppgav att polisens arbete med kameror hade diskuterats vid 

Polisregion Mitts möte. 

 

Saila Quicklund uppgav att mötet i Polisregion Nord hade avlöpt enligt plan 

och att det inte fanns något att rapportera. 
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Katja Nyberg uppgav i huvudsak följande. Vid Polisregion Stockholms möte 

diskuterades det ökande antalet brottsanmälningar, särskilt avseende bedräge-

ribrott och narkotikabrott. 

 

Joakim Pohlman uppgav i huvudsak följande. Vid Polisregion Syds möte dis-

kuterades Rimfrost, ungdomsrån och det låga sjuktalet samt att psykisk ohälsa 

tar mycket av polisens resurstid. 

 

Charlotte Nordström uppgav i huvudsak följande. Vid Polisregion Västs möte 

diskuterades beslagshantering, omvärldsbevakning och samverkansmöten. 

 

Jonathan Brashs uppgav i huvudsak följande. Vid Polisregion Östs möte dis-

kuterades polisens brottsförebyggande arbete, dataintrång, Rimfrost innefat-

tande skjutningar och sprängningar, polisregionens låga sjuktal, nytt polishus i 

Eskilstuna och Polismyndighetens strategiska verksamhetsplan. 

 

12 Förslag på dagordningspunkter till nästa möte 

Föredragande: byråchefen Håkan Öberg, RPCK 

 

Förslag lämnades på följande tematiska dagordningspunkter för nästa möte. 

 

 Polismyndighetens kompetensförsörjning 

 Polismyndighetens utredningsverksamhet med särskilt fokus på intern-

revisionens systemgranskning av polisens utredningsverksamhet 

 Krigsbrott 

 Förvaltningsärenden innefattande hantering av vapenärenden och parke-

ringsanmärkningar 

 

Ordföranden beslöt att nästa möte kommer att omfatta de föreslagna tematiska 

dagordningspunkterna. 

 

13 Övriga frågor  

Föredragande: byråchefen Håkan Öberg, RPCK 

 

Stabschefen informerade kort om det rättsliga regelverket för fastställande av 

avgifter för ordningsvakter, och uppgav att avgifterna varit oförändrade under 

ett flertal år och att verksamheten ska vara kostnadsneutral för Polismyndig-

heten.  

 

14 Rikspolischefens avslutning 

Rikspolischefen 

 

Rikspolischefen tackade ledamöterna för dagens möte. 
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Kommande möte 

 

Nästa möte äger rum den 7 april 2020. 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

Jennie Liljeblad Anders Thornberg Charlotte Nordström 
 


