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 Datum  
 2017-09-19  

Polismyndigheten 

Rikspolischefens kansli 

Petra Hinterthaner 

Diarienr (åberopas) 

A000.622/2017 
Saknr 

100 
  

     
   

 

 

 

Postadress 

Box 12256 
102 26 Stockholm 

 

 

Besöksadress 

Polhemsgatan 30 
Stockholm 
 

Telefon 

114 14 
 

E-post 

registrator.kansli@polisen.se 

polisen.se 

 

Möte i Polismyndighetens insynsråd 
 
Datum för mötet Klockan Plats 

2017-09-19 12.30-15.30 Plenisalen, Polhemsgatan 30, Stockholm. 

 
 

Närvarande 

Dan Eliasson, rikspolischef, ordförande 

Bengt Storbacka (s) 

Helena Vilhelmsson (c) 

Johan Pehrson (l) 

Lena Olsson (v) 

Solveig Wiberg (sd) 

Lars U Granberg (s), deltog via telefon 

Marie Morell (m), deltog via telefon 

Elin Lundgren (s), från kl.13.55 

Krister Hammarbergh (m), från kl. 13.55 

Robert Stenkvist (sd), från kl. 13.55 

Annika Hirvonen Falk (mp), från kl. 13.55 

 
Frånvarande 

 Pär Henriksson (m)  

Andreas Schönström (s) 

Marina Johansson (s) 

Andreas Carlson (kd) 

 
Övriga närvarande 

Kajsa Möller, avdelningschef, HR-avdelningen 

Jan Andersson, avdelningschef, ekonomiavdelningen  

Ebba Sverne Arvill, avdelningschef, avdelningen för särskilda utredningar 

Johannes Welin, poliskommissarie, nationella operativa avdelningen 

Per-Åke Wecksell, poliskommissarie, nationella operativa avdelningen 

Eva Söderström Paalzow, arbetsrättsjurist, HR-avdelningen 

Beatrice Rodin, gruppchef, HR-avdelningen 

Lars Tonneman, enhetschef, rättsavdelningen 

Joakim Norenhag, verksamhetsansvarig, rättsavdelningen 

Lena Byström, sakkunnig, nationella operativa avdelningen 

Håkan Öberg, byråchef, rikspolischefens kansli 

Petra Hinterthaner, poliskommissarie, rikspolischefens kansli 

 
För kännedom 

Nationella ledningsgruppen och samtliga kanslichefer. 
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1. Fastställande av dagordning 

 Rikspolischefen 

 

Det antecknades att Elin Lundgren, Krister Hammarberg, Robert Stenkvist och 

Annika Hirvonen Falk kommer att ansluta senare på grund av en obligatorisk 

omröstning i riksdagen. 

 

Dagordningen fastställdes med den justeringen att frågan om demonstrationer 

under dagordningspunkt Aktuella frågor kommer att behandlas när Elin Lund-

gren, Krister Hammarberg, Robert Stenkvist och Annika Hirvonen Falk har 

anslutit. 

 

Johan Pehrson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.  

 

2. Aktuella frågor 

 Rikspolischefen 

 

Rikspolischefen informerade om huvudsak följande. Polisreformen är nu i 

huvudsak genomförd och fortsatt utveckling kommer att ske inom den ordina-

rie verksamheten. Huvuddragen i reformen ligger fast. – Utredningsresultatet 

har förbättrats något. Balanserna av utredningar om våldtäkt har emellertid 

ökat på grund av fler anmälningar men ytterligare resurser kommer nu att skju-

tas till för att arbeta ned balanserna. Fler gärningar rubriceras idag som våld-

täkt. – Polismyndighetens informationssäkerhet är god. Säkerhetsskyddslag-

stiftningen har följts. Ett systematiskt arbete med informationssäkerhet har 

pågått sedan myndighetens bildande vilket har medfört bland annat modernise-

rad driftsmiljö och ökad redundans. Erfarenhetsutbyte har skett med berörda 

myndigheter. Polismyndigheten har bett Säkerhetspolisen att bistå med råd 

och vägledning. Myndigheten vidtog omedelbart på eget initiativ åtgärder när 

de närmare omständigheterna om IT-incidenten på Transportstyrelsen blev 

kända i juli 2017. Några indikationer på negativ påverkan på personal eller 

polisiär förmåga har inte noterats. – Försvarsövningen Aurora pågår utan 

några större ordningsstörningar. – EU-toppmötet i Göteborg i november 2017 

kommer att kräva en stor kommendering. – Förekomsten av påståenden om 

oegentligheter i Polismyndighetens upphandling av pass har föranlett myndig-

heten att göra en anmälan till Avdelningen för särskilda utredningar. Myndig-

heten avvaktar nu utredningens resultat. Beroende på utfallet kan såväl straff-

rättsliga som disciplinära åtgärder bli aktuella. – En tillsyn kommer att genom-

föras avseende Polismyndighetens upphandlingsverksamhet för att åtgärda 

eventuella strukturella problem och för att säkerställa en korrekt tillämpning 

av gällande styrdokument. Tillsynen ska vara genomförd den 31 december 

2017. 
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3.1  Verksamhet 

 Rikspolischefen  

 

Polismyndighetens verksamhetsresultat redovisades. Utredningsresultatet har 

förbättrats något jämfört med samma period 2016. 

  

3.2 Personal 

 Föredragande: avdelningschefen Kajsa Möller, HR 

 

Polisens personalläge redovisades, varvid Kajsa Möller uppgav i huvudsak 

följande. Antalet avgångar av poliser ökar inte i förhållande till år 2016 och 

hälften av avgångarna är pensionsavgångar. Andelen avgångar är låg i förhål-

lande till de civilanställda och staten i allmänhet. Insatsen för återrekrytering 

har genererat 150 ansökningar, varav 50 procent av de sökande har lämnat 

myndigheten de senaste två åren. De sökande önskar komma tillbaka till upp-

draget på samma villkor. Antal platser på polisutbildningen har utökats men 

har inte kunnat fyllas då rekryteringsmyndigheten inte har haft tillräcklig ka-

pacitet för prövningar. Rekryteringsmyndigheten ska öka sin kapacitet men 

som en kortsiktig lösning ska Polismyndigheten få utnyttja en del av För-

svarsmaktens prövningsplatser. Målsättningen är att samtliga 800 utbildnings-

platser ska kunna besättas i januari 2018. Polismyndighetens sjuktal har gått 

ner motsvarande 120 årsarbetskrafter. 

 

Rikspolischefen konstaterade att det är för många poliser som slutar och att 

Polismyndigheten kommer ha en ansträngd personalsituation åtminstone fram 

till utgången av 2018. 

 

3.3 Ekonomi 

 Föredragande: avdelningschefen Jan Andersson, EA 

 

Polismyndighetens budgetprognos samt det ekonomiska läget i övrigt redovi-

sades, varvid Jan Andersson uppgav i huvudsak följande. Anslagsprognosen 

vid utgången av augusti 2017 är -362 miljoner kronor. Försämringen är hän-

förlig till skadestånd i anledning av kringresanderegistret och förtid inköp av 

IT-utrustning till en förmånlig fast växelkurs. Den föreslagna budgeten inne-

fattar resursförstärkningar om 7,1 miljarder kronor för perioden 2017-2020. 

4,0-4,5 miljarder kronor är redan intecknade för bland annat fler poliser 

(1 500) och civilanställda (1 300). En diskussion om hur återstående resursför-

stärkning om 2-3 miljarder kronor ska användas pågår. En balansering av olika 

behov såsom verksamhet, numerär, villkor och utrustning måste ske. Ambit-

ionen är att arbeta med en treårsbudget för de organisatoriska enheterna. Arbe-

tet med inre effektiviseringar ska fortsätta. 
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4. Särskilda utredningar 

 Föredragande: avdelningschefen Ebba Sverne Arvill, SU 

 

Nedgången i antalet anmälda brott har avstannat. Inga balanser föreligger. Ge-

nomströmningstiden kommer dock att öka på grund av ett antal stora ärenden. 

Det är huvudskaligen poliser som anmäls. Några aktuella ärenden föredrogs. 

 

Rikspolischefen lämnade mötesrummet för att ge ledamöterna tillfälle att ställa 

frågor rörande Polismyndighetens hantering av informationssäkerhet. 

 

5 Bekämpning av barnpornografibrott/Nätövergrepp mot barn 

Föredragande: poliskommissarien Johannes Welin och poliskommissarien 

Per-Åke Wecksell, NOA 

 

Nationella operativa avdelningen har nationellt processansvar för sexuella övergrepp 

mot barn samt bedriver såväl utrednings- som underrättelseverksamhet. Det finns 

nationella riktlinjer för ökad enhetslighet vad gäller kompetens och arbetsmetoder. 

Granskning av barnpornografiskt material sker regionalt på grundval av en nationell 

utbildning. Arbetet är resurskrävande och kräver särskilda IT-system. Arbetet är vi-

dare psykiskt krävande varför psykologsamtal enskilt eller i grupp erbjuds. Det finns 

behov av underrättelseverksamhet även regionalt. Samarbetet med Åklagarmyndig-

heten behöver fortsätta att utvecklas. Lagstiftningsåtgärder rörande bland annat 

straffrättslig reglering, datalagring, hemlig dataavläsning, husrannsakan och beslag 

skulle effektvisera polisens arbete. Många underrättelseuppslag erhålls från utlandet 

men de kan vanligen inte utredas då EU-domstolens dom om datalagring omöjliggör 

identifiering. 

 

6 Hantering av bisysslor 

Föredragande: avdelningschefen Kajsa Möller, arbetsrättsjuristen Eva      

Söderström Paalzow och gruppchefen Beatrice Rodin, HR 

 

Hanteringen av bisysslor sker sedan 2016 på nationell nivå, vilket leder till en mer 

enhetlig bedömning. Chefer är enligt chefsavtalet skyldiga att anmäla bisysslor me-

dan övriga medarbetare endast är skyldiga att lämna uppgifter om bisyssla på förfrå-

gan. Arbetsdomstolen har ändrat sin rättspraxis gällande bedömning av bisyssla från 

ett fokus på förtroendeskada för myndigheten till förtroendeskada för individen. 

Några aktuella ärenden föredrogs. 

  



  5 

Rikspolischefens kansli 2017-09-19 A000.622/2017 

 

 

7 Handläggning av vapenärenden 

Föredragande: enhetschefen Lars Tonneman och verksamhetsansvarig 

Joakim Norenhag, RA 

 

Handläggningstiden för tillståndsärenden är för närvarande i genomsnitt  sju 

veckor. För att minska handläggningstiden effektiviseringsåtgärder genom-

förts. Ett exempel är en e-tjänst med tvingande formulärfält för erhållande av 

kompletta ansökningar. Målsättningen är att handläggningstiden för kompletta 

ärenden inte ska överstiga 30 dagar. Den nya organisationen har medfört mer 

enhetliga bedömningar. En vapenamnesti kommer att inledas i februari 2018. 

Polismyndigheten har en fortlöpande dialog med skytterörelsen med regel-

bundna möten. 

 

8 Sållningsprover för droger 

 Föredragande: sakkunnig Lena Byström, NOA, UC Öst 

 

Sållningsprov med hjälp av saliv har inte tillräcklig prestanda. Dessutom är 

sådana prov att betrakta som kroppsbesiktning, vilket kräver skälig misstanke 

om brott och sålunda inte kan användas vid rutinmässiga tester. Polismyndig-

heten avvaktar nu ny teknik som möjliggör rutinmässig testning genom utand-

ningsprov. 

 

Rikspolischefen förklarade att han efter genomförandet av en sammanställning 

av nu tillgängliga testmetoder kommer att ta upp frågan med Justitiedeparte-

mentet för att utröna vägen framåt, varefter återkoppling kommer att ske till 

insynsrådet. 

 

9 Förslag på dagordningspunkter till nästa möte 

 Föredragande: byråchefen Håkan Öberg, RPCK 

 

 Utökat kontaktförbud, användning av fotboja 

 Elpistol 

 Statskontorets andra delrapport 

 Polisreformens övergång till ordinarie verksamhet 

 

Behovet av en diskussion om regeringsformens grundläggande fri- och rättig-

heter i förhållande till ordningslagen och brottsbalken, särskilt hets mot folk-

grupp, aktualiserades. Hur ser rättsläget ut? Rättslig reglering och rättspraxis. 

Vad är rättstillämpning och vad kräver lagstiftning? Vad är gärning och vad är 

åsikt? Vilka skillnader finns mellan tillståndsgivna och otillåtna demonstrat-

ioner? Hur säkerställs en likabehandling oavsett åsikt? 

 

Behovet av en diskussion om hantering av situationer där en medarbetare 

misstänks för brott eller åsidosättanden i anställningen. Vilka åtgärder ska vid-

tas och när? Vem ansvarar för hanteringen och fattar nödvändiga beslut? 

Straffrättsligt och disciplinärt ansvar. Arbetsledningsbeslut, omplacering, av-
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stängning och skiljande från anställning. Linjechef, HR-avdelningen, Avdel-

ningen för särskilda utredningar, Personalansvarsnämnden och Grupperna för 

skiljande- och disciplinärenden. 

 

10 Fördjupningsdag för insynsråd och regionpolisråd den 16 oktober 

2017, Stockholm 

Föredragande: byråchefen Håkan Öberg, RPCK 

 

Håkan Öberg föredrog programmet för fördjupningsdagen. 

 

11 Regionpolisrådens verksamhet – En samlad lägesbild 

Föredragande: byråchefen Håkan Öberg, RPCK 

 

Håkan Öberg redogjorde för regionpolisrådens samlade lägesbild, varvid note-

rades att beslutade ändringar om arbetsformer har genomförts och att region-

polisråden har beslutat att publicera sina mötesprotokoll på såväl Intrapolis 

som extern hemsida. Det konstaterades att närvaron i regionpolisråd i allmän-

het är låg samt att rikspolischefen har tillskrivit riksdagspartiernas gruppledare 

för att söka stöd i ambitionen att öka närvaron i regionpolisråden. 

 

12 Övriga frågor 

 Föredragande: byråchefen Håkan Öberg, RPCK  

 

Förslag till mötestider för år 2018 lämnades enligt följande. 13 februari 2018, 

24 april 2018, 12 juni 2018, 18 september 2018, 23 oktober 2018 och 4 de-

cember 2018. Ledamöterna bereddes tillfälle att lämna synpunkter snarast, 

varefter mötestiderna kommer att fastställas. 

 

Nästa möte äger rum tisdagen den 24 oktober 2017 kl. 12.30-15.30. 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

Petra Hinterthaner Dan Eliasson  Johan Pehrson 


