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Möte i Polismyndighetens insynsråd 
 
Datum för mötet Klockan Plats 

2018-12-04 12.30-15.30 Plenisalen, Polhemsgatan 30, Stockholm 
 
Kallade 

Ledamöterna i Polismyndighetens insynsråd 
 
Närvarande 

Anders Thornberg, rikspolischef, ordförande, dagordningspunkt 1-5 
Eva Årestad Radner, avdelningschef, rikspolischefens kansli, ordförande, dagordnings-
punkt 6-13 
Elin Lundgren (S) 
Bengt Storbacka (S) 
Krister Hammarbergh (M) 
Solveig Wiberg (SD) 
Lena Olsson (V), närvarande per telefon 
Helena Vilhelmsson (C) 
Johan Pehrson (L) 
Andreas Carlson (KD) 
 
Frånvarande 
 

Lars U Granberg (S) 
Andreas Schönström (S) 
Pär Henriksson (M) 
Marina Johansson (S), anmält förhinder 
Lotta Finstorp (M), anmält förhinder 
Robert Stenkvist (SD), anmält förhinder 
Annika Hirvonen Falk (MP), anmält förhinder 
 
Övriga närvarande 
 

Jan Andersson, avdelningschef, ekonomiavdelningen 
Anders Palmdahl, gruppchef, ekonomiavdelningen 
Carina Klingensjö, handläggare, HR-avdelningen 
Stefan Wehlin, handläggare, HR-avdelningen 
Ebba Sverne Arvill, avdelningschef, avdelningen för särskilda utredningar 
Håkan Wall, enhetschef, nationella operativa avdelningen 
Per Wadhed, sektionschef, nationella operativa avdelningen 
Christina Weihe, stabschef 
Håkan Öberg, byråchef, rikspolischefens kansli 
Jennie Liljeblad, administratör, rikspolischefens kansli 
 
För kännedom till 

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

 
Dagordningen fastställdes och Elin Lundgren utsågs att jämte ordföranden 
justera protokollet. Föregående protokoll lades till handlingarna. 

2 Aktuella frågor 
Rikspolischefen 

 
Rikspolischefen öppnade mötet med att hälsa alla välkomna och att informera 
om att Eva Årestad Radner kommer att ta över som ordförande vid dagord-
ningspunkt 6 då han måste lämna på grund av ett internationellt åtagande. 
Rikspolischefen lämnade därefter en redogörelse för aktuella frågor innefat-
tande bland annat dialog med Justitiedepartementet, deltagande i krishante-
ringsrådet, renodling av polisens uppdrag vad gäller transporter av frihetsberö-
vade och omhändertagande av berusade personer, möte med riksåklagaren, 
möte med generaldirektören för Socialstyrelsen och rikspolischefens besök i 
Justitieutskottet. Han betonade även att bekämpningen av dödligt våld priorite-
ras på bekostnad av annan brottslighet, att utvecklingen är oroande med risk 
för skador för tredje man, att det behövs åtgärder av flera aktörer än polisen 
för att bryta den negativa utvecklingen och att tillväxten av unga kriminella 
måste stoppas. 
 

3 Polisens resultat 
3.1 Verksamhet 

Föredragande: avdelningschefen Jan Andersson, EA, och grupp-
chefen Anders Palmdahl, EA 
 

Jan Andersson och Anders Palmdahl uppgav i huvudsak följande. Svarstiden i 
PKC har minskat. Antalet öppna ärenden och genomströmningstiden har 
minskat medan antalet äldre ärenden har ökat. Andelen redovisade ärenden till 
åklagare har ökat med fyra procent. Alla polisregioner visar för första gången 
en positiv utveckling i oktober 2018. 
 

3.2 Ekonomi 
Föredragande: avdelningschefen Jan Andersson, EA 

 
Jan Andersson uppgav i huvudsak följande. Anslagsförbrukningen är lägre än 
förväntat. De lägre kostnaderna är hänförliga främst till kostnader för personal 
och drift. Årets anslagssparande beräknas uppgå till 800 MSEK. Myndigheten 
har begärt att få behålla hela anslagssparandet. Myndigheten utgår från att för-
utskickade resursförstärkningar kommer att genomföras när en ny regering har 
tillträtt, varför framtagen budget behålls oförändrad. 
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Rikspolischefen förklarade att Jan Andersson slutar som chef för ekonomiav-
delningen den 31 december 2018 och att han kommer att efterträdas av Fredrik 
Modigh som för närvarande är ekonomichef på Arbetsförmedlingen. Rikspo-
lischefen tackade Jan Andersson för dennes långvariga arbete inom polisen. 
 

3.3 Personal 
Föredragande: hanläggaren Carina Klingensjö, HR, och hand-
läggaren Stefan Wehlin, HR 
 

Carina Klingensjö och Stefan Wehlin uppgav i huvudsak följande. Antalet 
poliser överstiger 20 000 per den 30 november 2018. Antalet avgångar är lägre 
än tidigare och ett antal poliser har återanställts. Rekryteringskampanjen till 
polisutbildningen fortsätter. Antalet sökande ökar men det är en hård konkur-
rens om studenter. Rekryteringskraven upprätthålls. Särskilda polisutbildning-
ar för operatörer till insatsstyrkan, civila utredare och IT-forensiker kommer 
att genomföras. 
 

4 Särskilda utredningar 
Föredragande: avdelningschefen Ebba Sverne Arvill, SU 

 
Ebba Sverne Arvill uppgav i huvudsak följande. Ärendeflödet är likartat. An-
talet ärenden är emellertid något lägre. Fokusområdena för 2019 är arrest, in-
gripande och korruption. En nationell konferens för samtliga särskilda utskott 
har genomförts i november 2018. 
 

5 Särskilda utskottet 
Föredragande: ledamöterna Elin Lundgren, Solveig Wiberg och 
Krister Hammarbergh 
 

Elin Lundgren, Solveig Wiberg och Krister Hammarbergh förklarade att den 
nationella konferensen för de särskilda utskotten var välgjord och givande. 
Krister Hammarbergh uttryckte uppskattning för att underrättelseverksamheten 
hade kommit igång. 
 

6 Information om dialog med regeringen 
Föredragande: ordföranden Eva Årestad Radner, RPCK 

 
Ordföranden uppgav i huvudsak följande. Polismyndigheten har i en skrivelse 
till Justitiedepartementet dagtecknad den 26 november 2018 redovisat förslag 
på åtgärder för att förstärka den allmänna ordningen och säkerheten. Dialogen 
kommer att fortsätta med tillträdande regering. Polismyndighetens mål är 
framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring, stark lokal närvaro samt att 
vara en attraktiv arbetsplats och samarbetspartner. Polismyndigheten kommer 
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att arbeta med de fem strategiska initiativen attrahera och behålla medarbetare, 
digitalisera, renodla och samverka, förbättra och framtidssäkra samt utveckla 
medborgarmötet för att nå målen. För att Polismyndigheten ska vara fram-
gångsrik krävs tillskott av utlovade ekonomiska resurser, en förändrad lag-
stiftning som är anpassad till polisens behov i en förändrad omvärld, gemen-
samt agerande med andra samhällsaktörer och renodling av polisens uppgifter. 
 

7 Paus 
 

8 Bekämpning av grov organiserad brottslighet 
Föredragande: enhetschefen Håkan Wall, NOA, och sektions-
chefen Per Wadhed, NOA 
 

Håkan Wall och Per Wadhed uppgav i huvudsak följande. Den nationella sats-
ningen mot grov organiserad brottslighet inleddes 2009. De samverkande 
myndigheterna arbetade inledningsvis mot strategiska personer utifrån en nat-
ionell lägesbild. Uppdraget utvidgades 2015 med en lokal satsning med hu-
vudfokus på utsatta områden. Därefter inrättades sju regionala operativa råd. 
Underrättelseverksamhet bedrivs såväl nationellt som regionalt. Samarbete 
sker även med nio nätverksmyndigheter. Satsningen mot grov organiserad 
brottslighet har varit framgångsrik men det är ett hinder att alla myndigheter 
inte har ett brottsbekämpande uppdrag i förordning eller regleringsbrev. En 
annan svårighet är den sekretess som gäller i förhållande till kommuner. 
 

9 Insynsrådets första period – Erfarenheter och 
medskick 
Ordföranden och ledamöterna 
 

Ledamöterna framförde sin uppskattning för verksamheten i insynsrådet och 
uppgav i huvudsak följande. Insynsrådet har en bra struktur och en god ord-
ning. Arbetet bedrivs på ett professionellt sätt. Tjänstemännen är mycket ly-
hörda och hanterar de frågor som ledamöterna lyfter. Ledamöterna kan ställa 
de frågor som de önskar och får bra svar på alla frågor. Tjänstemännen tar till 
sig ledamöternas synpunkter. En introduktionsdag bör hållas när nya ledamö-
ter förordnats för insynsråd och regionpolisråd. Polismyndigheten bör tydlig-
göra vilka förväntningar myndigheten har på ledamöterna. Ledamöternas när-
varo bör följas upp fortlöpande då den i vissa avseenden inte har varit tillfreds-
ställande. Den årliga nationella fördjupningsdagen bör behållas då den har 
varit mycket givande. 
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10 Regionpolisrådens verksamhet – En samlad lägesbild 
Föredragande: ledamöterna Solveig Wiberg och Bengt Stor-
backa 

 
Solveig Wiberg uppgav i huvudsak att polisregion Mitt känner en viss oro för 
sin ekonomi och att förekomsten av skjutningar har spridit sig till mindre orter. 
 
Bengt Storbacka uppgav i huvudsak följande. Polisregion Bergslagen har ett 
bra samarbete med kommuner och kommunala bostadsbolag. Även om utred-
ningsresultat uppvisar en förbättring är resursläget ansträngt med fem på-
gående mordutredningar. Återvändande IS-krigare är ett växande problem. En 
polisstation kommer att byggas i Sälen. 
 

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

Ordföranden beslutar att nästa möte kommer att omfatta följande tematiska 
dagordningspunkter. 
 
• Introduktion till uppdraget som ledamot i insynsrådet 
• Medborgarlöften 
 

12 Övriga frågor 
 

På grund av förhinder för rikspolischefen beslöts det att ändra insynsrådets 
mötesdag från den 15 oktober 2019 till den 22 oktober 2019. 
 

13 Ordförandens avslutning 
 
Ordföranden tackade insynsrådets ledamöter för bra arbete och gott engage-
mang samt önskade alla en god jul och ett gott nytt år. 
 
Kommande möte 
 
Kommande möte äger rum den 12 februari 2019. 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Jennie Liljeblad Anders Thornberg  Eva Årestad Radner 
 
 

Elin Lundgren 
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