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1 Fastställande av dagordning 

Rikspolischefen 

 

Dagordningen fastställdes och Elin Lundgren utsågs att jämte ordföranden 

justera protokollet. Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 

2 Aktuella frågor 

Rikspolischefen 

 

Rikspolischefen tog upp frågan om hot och våld mot polisanställda och kon-

staterade att ett antal allvarliga incidenter har ägt rum i bland annat Helsing-

borg, Västerås och Uppsala på senare tid. Han förklarade att angreppen utgör 

hot mot demokratin och rättstaten samt underströk vikten av att polisen visar 

beslutsamhet och står orubblig i en svår situation. 

 

Rikspolischefen förklarade att utredningsresultatet 2017 är bättre än för mot-

svarande period 2016, att prognosen för helåret 2017 visar på en förbättring 

om cirka fyra procent, att en negativ trend har brutits och att en positiv trend 

har inletts även om mycket arbete kvarstår. 

 

Gällande #metoo uppgav rikspolischefen att ett upprop pågår inom polisen, att 

Polismyndigheten har nolltolerans mot sexuella övergrepp och otillbörliga 

beteenden, att detta förhållande kommer till tydligt uttryck i Polismyndighet-

ens styrdokument, att straff- och arbetsrättsliga åtgärder vidtas när uppgifter så 

påkallar samt att diskussion förs med arbetstagarorganisationerna och skydds-

organisationen för att säkerställa en god och trygg arbetsmiljö för alla medar-

betare.  

 

3 Polisens resultat 

3.1 Verksamhet 

Rikspolischefen 

 

Utredningsresultat, se ovan under 2 Aktuella frågor. Rikspolischefen konstate-

rade att angreppen mot polisanställda, det stora antalet skjutningar och ett antal 

större kommenderingar under hösten 2017 har varit resurskrävande och påver-

kat den övriga verksamheten. 

 

3.2 Personal 

Föredragande: avdelningschefen Kajsa Möller, HR 

 

Kajsa Möller uppgav i huvudsak följande. Antalet avgångar bland poliser är 33 

färre 2017 jämfört med 2016. 160 tidigare poliser har sökt återanställning och 

rekrytering pågår. Personalomsättningen är 8,7 procent, varav 4,6 procent för 
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poliser och 10,4 procent för civila tillsvidareanställda. Trots 9 500 sökanden 

kommer inte polisutbildningens 800 utbildningsplatser att kunna fyllas ef-

tersom sökandena inte uppfyller antagningskraven. Totalt sett har kraven inte 

sänkts. Information om antagningskraven lämnas i förväg så att den sökande 

kan förbereda sig. Prognosen är att 675 sökanden kommer att antas. Polismyn-

digheten har föreslagit regeringen att Malmö högskola ska bli det fjärde läro-

sätet som erbjuder polisutbildning. Sjuktalet har sjunkit till 4,3 procent. 

 

Rikspolischefen uppgav att regeringen har hemställt om förslag på två nya 

lärosäten för polisutbildningen men att myndigheten för närvarande inte är 

övertygad om att det finns behov av mer än ytterligare ett lärosäte. Han kon-

staterade vidare att polisutbildningen kompletteras med en utökad distansut-

bildning och en kommande utbildning som ska möjliggöra för specialister att 

bli polis samt att en långsiktig planering för hur polisen ska växa och utvecklas 

fram till 2024 innefattande även kompetensförsörjning har inletts tillsammans 

med medarbetare och arbetstagarorganisationer. 

 

Det konstaterades att uppföljning inte endast bör ske på antalet anställda utan 

att även antalet arbetade timmar bör övervägas såsom uppföljningsmått då det 

bland annat fångar även timanställda pensionerade poliser. 

 

3.3 Ekonomi 

Föredragande: avdelningschefen Jan Andersson, EA 

 

Jan Andersson uppgav i huvudsak följande. Anslagsprognosen för 2017 visar 

på ett underskott om 62 MSEK. Polismyndigheten kommer framöver att arbeta 

med en treårig budget efter vissa överenskomna principer. Budgetprognosen 

2018-2020 visar en budget i balans. 

 

Vikten av ett fortsatt arbete med förbättrad kostnadseffektivitet underströks. 

 

4 Särskilda utredningar 

Föredragande: avdelningschefen Ebba Sverne Arvill, SU 

 

Ebba Sverne Arvill uppgav i huvudsak följande. Fler ärenden inkommer och 

prognosen för 2017 motsvarar 2016 års nivå. Genomströmningstiden är något 

längre på grund av ett antal större ärenden. En nationell konferens för de sär-

skilda utskotten som följer internutredningsverksamheten har genomförts. Till 

de tre nuvarande fokusområdena kommer ett fjärde, korruption, att läggas. 

Åklagarmyndigheten har beslutat att inte inleda förundersökning i anledning 

av beslut om undantag rörande informationssäkerhet. #metoo har inte föranlett 

fler ärenden men det finns beredskap att hantera en ärendeökning i anledning 

av det inom polisen pågående uppropet Nödvärn. 
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5 Gruppen för skiljande- och diciplinärenden  

Föredragande: polismästaren Gunnar Edeland, Polisregion Stockholm 

 

Gunnar Edeland uppgav i huvudsak följande. Gruppen för skiljande- och di-

sciplinärenden, GSD, i Stockholm har cirka 1 400 ärenden per år. Avdelningen 

för särskilda utredningar ansvarar för den straffrättsliga prövningen medan 

GSD och Personalansvarsnämnden ansvarar för den arbetsrättsliga prövning-

en. Verksamheten omfattar Polisregion Stockholm, Polisregion Bergslagen 

och de nationella avdelningarna. Det föreligger hinder för arbetsrättslig pröv-

ning om mer än två år förflutit sedan händelsen, åtal har väckts, brott inte kan 

visas och anställningen har upphört. De åtgärder som kan bli aktuella efter en 

arbetsrättslig utredning är avskedande, uppsägning, löneavdrag och varning. I 

ringa fall utdelas ingen disciplinär påföljd. 

 

 

6 Särskilt utvidgat kontaktförbud – Användning av 

elektronisk övervakning 

Föredragande: gruppchefen Martin Stein, NOA, och handläggaren Ma-

ria Agge, NOA 

 

Maria Agge beskrev de fyra typerna av kontaktförbud och uppgav i övrigt i 

huvudsak följande. Sju personer har blivit föremål för elektronisk övervakning 

vid särskilt utvidgat kontaktförbud. Inga fysiska överträdelser av det överva-

kade geografiska området har skett. Endast tekniska larm har genererats. Dessa 

larm beror vanligen på bristande laddning, bristande täckning eller försök till 

manipulation av utrustningen. Om den elektroniska övervakningen utvidgas 

till att avse även utvidgat kontaktförbud beräknas antalet övervakningar öka 

till 30-40 per år. Ny utrustning kommer att upphandlas. 

 

7 Internetspaning 

Föredragande: poliskommissarien Tuve Johansson, NOA, och grupp-

chefen Johan Dahl, NOA 

 

Johan Dahl uppgav i huvudsak följande. Internetinhämtning sker huvudsaklig-

en i polisens underrättelse- och utredningsverksamhet även om användningen 

sprider sig. Arbetet bedrivs såväl nationellt som regionalt. Nationella riktlinjer 

är under framtagande för att skapa större enhetlighet. Både poliser och civila 

specialister som programmerare och nätverksspecialister deltar i arbetet. Ano-

nymiseringsnätverk och kryptering innebär stora problem för polisen.  

 

Rikspolischefen underströk behovet av alternativa vägar in i polisyrket för att 

säkerställa nödvändig kompetens. 

 

Det konstaterades att bekämpning av IT-brott bör beaktas särskilt i arbetet med 

den framtida resursfördelningen. 

 



  5 

Rikspolischefens kansli 2017-12-05 A000.622/2017 

 

 

8 Förhörsteknik, särskilt förhör med barn 

Föredragande: polismästaren Maria Lönegård, NOA, och polisinspektö-

ren Kerstin Dejemyr, NOA 

 

Kerstin Dejemyr beskrev de tre stegen i utbildningen till barnförhörsledare och 

uppgav i övrigt i huvudsak följande. Ett barnförhör är en tidskrävande process 

som kräver god planering då många aktörer ingår (förhörsledare, handläg-

gare/koordinator, åklagare, socialsekreterare, särskild företrädare, trygghets-

person för barnet och eventuellt en tolk). Förhör sker på barnahus eller med 

hjälp av särskilda videoväskor. Medhörningsrum används vanligen. En sär-

skild svårighet är att en misstänkt förövare ofta också är vårdnadshavare, för-

älder utan vårdnad eller annan närstående till det utsatta barnet. Efter förhöret 

informeras vårdnadshavaren. Socialtjänsten ansvarar för barnets välbefinnande 

efter ett förhör. 

 

9 Elchockvapen 

Föredragande: gruppchefen Boel Sjöberg, NOA, och projektledare Pär 

Wärdig 

 

Pär Wärdig beskrev Polismyndighetens försöksverksamhet med elchockvapen 

som syftar till att minska såväl polisens våldsanvändning som risken för ska-

dor för medarbetare och personer mot vilka polisen ingriper. Han uppgav i 

huvudsak följande. Försöksverksamheten kommer att pågå i fem lokalpolis-

områden och polisens insatsorganisation under 2018-2019. Verksamheten 

kommer att utvärderas av Umeå universitet. 700 poliser kommer att utbildas 

för användning av elchockvapen. De 70 elchockvapnen kommer att fördelas 

med ett vapen per patrull. Ett elchockvapen använder en mycket låg ström-

styrka som slår ut motoriska signaler utan påverkan på muskler. Ingen medi-

cinsk påverkan har kunnat påvisas. Det finns dock risk för fallskador. En ut-

värderingsrapport kommer att redovisas 2020 varefter ställningstagande till 

användning och spridning kan ske. 

 

10 Regionpolisrådens verksamhet – en samlad lägesbild 

Föredragande: byråchefen Håkan Öberg, RPCK 

 

Håkan Öberg redogjorde för regionpolisrådens samlade lägesbild, varvid det 

konstaterades att närvaron i regionpolisråd i allmänhet är otillfredsställande. 

 

11 Förslag på dagordningspunkter till nästa möte 

Föredragande: byråchefen Håkan Öberg, RPCK 

 

 Polismyndighetens inriktning när det gäller kamera och tillståndsgiv-

ning. 

 Resursfördelning Inriktning 2024 

 Hedersvåld och andra hedersrelaterade brott 
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 Uppföljning av medarbetares prestationer 

 Anmälan om brott 

 Samverkan mellan polis och sjukvård vid ingripande mot sjuka eller 

drogpåverkade personer 

 

Frågan om bemanning efter behov kommer att behandlas inom ramen för upp-

följningen av verksamhetsanpassad arbetstid. Uppföljning av #metoo kommer 

att ske. 

 

12 Övriga frågor 

 

Håkan Öberg förklarade att insynsrådet kommer att få del av tillsynsfunktion-

ens rapporter. 

 

Förläggningen i tiden av 2018 års fördjupningsdag för insynsråd och regionpo-

lisråd diskuterades. 

 

Kommande möte  

 

Nästa möte äger rum den 13 februari 2018. 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

Petra Hinterthaner Dan Eliasson  Elin Lundgren 
 


