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Mötesprotokoll
Datum

2020-09-15

Polismyndigheten
Rikspolischefens kansli
Jennie Liljeblad

Diarienr (åberopas)

A015.010/2020

Saknr

100

Möte i Polismyndighetens insynsråd
Datum för mötet

Klockan

Plats

2020-09-15

12.30-14.30

Telefonmöte
Plenisalen, Polhemsgatan 30, Stockholm

Kallade

Ledamöterna i Polismyndighetens insynsråd
Närvarande

Anders Thornberg, rikspolischef, ordförande
Joakim Pohlman (S)
Fredrik Lundh Sammeli (S)
Elin Lundgren (S)
Saila Quicklund (M)
Charlotte Nordström (M)
Johan Forssell (M)
Andreas Carlson (KD)
Adam Marttinen (SD)
Katja Nyberg (SD)
Bo Broman (SD)
Helena Vilhelmsson (C)
Lena Olsson (V)
Johan Pehrson (L)
Rasmus Ling (MP)
Frånvarande

Jonathan Brash (S) anmält förhinder
Övriga närvarande

Johan Hasselmark, gruppchef, nationella operativa avdelningen
Eva Sund, poliskommissarie, nationella operativa avdelningen
Gunilla Hedwall, avdelningschef, rättsavdelningen
Magnus Roglert, enhetschef, rättsavdelningen
Henrik Dider, HR-direktör, HR-avdelningen
Max Lutteman, enhetschef, HR-avdelningen
Lena Glennert, handläggare, kommunikationsavdelningen
Christina Weihe, stabschef
Martin Valfridsson, avdelningschef, rikspolischefens kansli
Håkan Öberg, byråchef, rikspolischefens kansli
Jennie Liljeblad, handläggare, rikspolischefens kansli
Patrik Sverin, stabstjänstgörande, rikspolischefens kansli
För kännedom till

Nationella ledningsgruppen och samtliga kanslichefer
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Fastställande av dagordning, utseende av justerare
och föregående protokoll
Rikspolischefen

Dagordningen fastställdes och Fredrik Lundh Sammeli utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. Föregående protokoll lades till handlingarna.
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Aktuella frågor
Rikspolischefen och avdelningschefen Martin Valfridsson, RPCK

Rikspolischefen lämnade en kortfattad redogörelse för aktuella frågor innefattande bland annat det pågående allvarliga läget beträffande hot och våld
med stor belastning på medarbetarna och full häktesbeläggning, vikten av att
samhället som helhet begränsar tillväxten av yngre kriminella, årets sommarplanering med en mer krävande bemanning och därmed bättre resurstillgång,
hantering av coronapandemin med grönt läge för polisen och lägre sjuktal än
normalt, utredningsverksamhet, förändringar i den nationella strategiska ledningsgruppen och betydelsen av tidsmässigt differentierade chefsförordnanden, polisens tillväxt 2024, funktionsinriktad utbildning, ökad efterfrågan på
distansutbildning och anpassning av utbildningsplatser, fortsatt resurstillskott
för 2022 om 1,65 miljarder kronor, ny säkerhetsavdelning från och med den 1
september 2020, förstärkt säkerhets- och medarbetarskydd, enhetlig tillståndsgivning, överflyttning av ansvar för idrottsvåld till nationella operativa avdelningen, deltagande i justitie- och inrikesministrarnas möte med kommunstyrelseordförandena i kommuner med särskilt utsatta områden, deltagande i möte
med krishanteringsrådet, möte med verkställande direktören för Sveriges
kommuner och regioner, verksamhetsbesök samt bilburen ungdom och hög
musik nattetid.
Martin Valfridsson lämnade en kortfattad redogörelse om tillståndsgivning
enligt ordningslagen, förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, förslaget att ändra gränsen i förordningen från 50 deltagare till 500 deltagare och de tillämpningssvårigheter som Polismyndigheten har identifierat. Han förklarade att bestämmelsernas utformning och tillämpning kan föranleda vissa gränsdragningssvårigheter och att till synes liknande situationer kan komma att behandlas olika.
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Gängkriminalitet
Rikspolischefen

Rikspolischefen lämnade en redogörelse för gängkriminalitet och uppgav i
huvudsak följande. Gängkriminaliteten är fortsatt mycket allvarlig trots omfattande insatser. Tillgången till vapen och sprängämnen är stor. Det finns en
stark koppling till utsatta områden. Konflikterna är huvudsakligen lokala och
regionala men det finns en utveckling mot fler regionsöverskridande konflik-
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ter. De kriminella nätverken kan vara löst sammansatta eller släktbaserade.
Nätverken är systemhotande då de skapar ett parallellt samhällssystem. Polisen
har en god underrättelsebild och bra verktyg men förordar införande av förebyggande avlyssning. Det finns ett behov av ett ökat skydd för medarbetare
och samhällsinstitutioner. Det är viktigt att använda hela samhållets samlade
kraft för att bekämpa gängkriminaliteten.
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Hantering av hot mot förtroendevalda
Föredragande: gruppchefen Johan Hasselmark, NOA, och poliskommissarien Eva Sund, NOA

Johan Hasselmark och Eva Sund uppgav i huvudsak följande. Polismyndigheten arbetar sedan 2015 särskilt mot demokratibrott. Begreppet demokratibrott har vuxit fram inom polisorganisationen för att beteckna brott som hotar
någons grundlagsskyddade rätt att utöva sin yttrande-, informations-, mötes-,
demonstrations-, förenings- och religionsfrihet. Begreppet kan även innebära
brott mot medborgerlig frihet. Som exempel på brott kan nämnas hot och våld
mot politiska förtroendevalda, journalister och konstnärer. Det är enligt 29 kap
brottsbalken en försvårande omständighet vid bedömningen av en gärnings
straffvärde om brottet begåtts mot en person på grund av att han eller hon eller
någon närstående innehaft ett uppdrag som politiskt förtroendevald. Det har
inrättats särskilda demokrati- och hatbrottsgrupper i polisregionerna Stockholm, Väst och Syd. Mörkertalet för dessa brott bedöms som högt. Polisen
arbetar med förtroendeskapande åtgärder och utbildning.
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Förvaltningsärenden innefattande hantering av
vapenärenden och parkeringsanmärkningar.
Ordningslagen
Föredragande: avdelningschefen Gunilla Hedwall, RA, och enhetschefen Magnus Roglert, RA

Rikspolischefen presenterade Polismyndighetens nya rättschef, Gunilla Hedwall.
Gunilla Hedwall och Magnus Roglert lämnade en redogörelse för förvaltningsärenden innefattande hantering av vapenärenden och parkeringsanmälningar, varvid de uppgav i huvudsak följande. Polismyndighetens arbete med
förvaltingsärenden innefattar ansökningar om tillstånd, föreskrifter och tillsyn.
Målsättningen är att rätt person ska ha rätt tillstånd i rätt tid. Det förvaltningsrättsliga uppdraget innefattar såväl service till medborgarna som rättssäker
myndighetsutövning. Handläggningstiden för vapenärenden har minskat efter
införande av en nationell ärendekö och utökad uppföljning. Det fortsatta arbetet kommer att innefatta revidering av föreskrifter, digitalisering av ärendekö,
framtagande av handbok för vapenhandläggare, e-tjänster och automatisering.
Vad gäller parkeringsärenden sker en samverkan mellan rättsenheterna för att
få ned ärendebalanserna. Det fortsatta arbetet kommer att innefatta ett nytt
ärendehanteringssystem, e-tjänster, automatiserad utskrift samt framtagande av
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nya styrdokument och mallar. I det längre perspektivet bör det övervägas om
inte hanteringen av parkeringsärenden bör flyttas från Polismyndigheten för att
renodla polisens uppdrag.
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Polismyndighetens kompetensförsörjning
Föredragande: HR-direktören Henrik Dider, HR, enhetschefen
Max Lutteman, HR, och handläggaren Lena Glennert, KA

Henrik Dider, Max Lutteman och Lena Glennert lämnade en redogörelse för
Polismyndighetens kompetensförsörjning utifrån perspektiven antagningsprocessen till grundutbildningen, funktionsinriktad polisutbildning och attraheraarbetet, varvid de uppgav i huvudsak följande. Antagningsprocessen är alltid
öppen och prövningar pågår kontinuerligt. Studenterna kan välja lärosäte och
terminstart. Antagningsprocessen tar nu 30 dagar istället för 30 veckor. Målsättningen är att antagningsprocessen ska upplevas som modern och effektiv.
Utbildningen erbjuds på fem lärosäten som campus- eller distansutbildning.
Grundutbildningen har kompletterats med en funktionsinriktad polisutbildning
för civila specialister som behöver polismans befogenheter. Attrahera-arbete
bedrivs för att skapa intresse för polisen hos fler personer med rätt förutsättningar för uppdraget. En viktig del är att tydliggöra uppdragets krav. Arbetet
bedrivs både nationellt och lokalt. Särskilda insatser görs riktade mot områden
med rekryteringssvårigheter. Under de fyra kommande veckorna kommer en
kampanj att genomföras med synlighet i TV, utomhus och i sociala medier.
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Förslag på dagordningspunkter till nästa möte
Föredragande: byråchefen Håkan Öberg, RPCK

Förslag lämnades på följande tematiska dagordningspunkter för nästa möte.
•
•
•

Krigsbrott
Förändringsarbete vid nationellt forensiskt centrum
Polisens verklighet – Dubbelmordet i Linköping

Ordföranden beslöt att nästa möte kommer att omfatta de föreslagna tematiska
dagordningspunkterna.
Det framfördes önskemål om studiebesök efter coronapandemin.
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Övriga frågor
Föredragande: byråchefen Håkan Öberg, RPCK

Håkan Öberg informerade om den nationella fördjupningsdagen som kommer
hållas den 26 oktober 2020 via videouppkoppling.
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Det fördes en diskussion om hur insynsrådet ska sammanträda framöver under
coronapandemin varefter rikspolischefen förklarade att mötesformen skulle
övervägas utifrån perspektiven goda mötesformer, smittskydd och säkerhet.
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Rikspolischefens avslutning
Rikspolischefen

Rikspolischefen tackade ledamöterna för dagens möte.

Kommande möte
Nästa möte äger rum den 20 oktober 2020.
Vid protokollet

Justeras

Jennie Liljeblad

Anders Thornberg

Fredrik Lundh Sammeli

