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Möte med regionpolisråd Stockholm vid Polismyndigheten 
den 7 februari  2017 
 
Närvarande:  
Ulf Johansson, regionpolischef, ordf. 
Rana Carlstedt (s) 
Mariana Moreira Duarte (mp) 
Gunilla Roxby Cromvall (v) 
Anti Avsan (m) 
Sofia Paulsson (m) 
Christian Ottosson (c) 
Martin Andreasson (l) 
Magnus Ramstrand (kd) 
Katja Nyberg (sd) 
 
 
Frånvarande: 
Claes Thunblad (s) 
John Aspendal (s) 
Meeri Wasberg (s) 
Pär Henriksson (m) 
Ida Karlbom (m) 
Eva Öhbom Ekdahl (m) 
 
 
Övriga närvarande/föredragande:  
Pia Sjunnegård Dahlbom, bitr. regionpolischef 
Lone Callias, Avdelningen för särskilda utredningar 
Gunnar Edeland, Regionkansliet/GSD 
Lise-Lotte Ström, Gränspolisenheten 
Peter Mattsson, Gränspolisenheten 
Marie Thoborg, Gränspoliscnheten 
Marie Vällstrand, sekr. 
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1. Inledning och fastställande av dagordning- Jan Evensson 

Ulf Johansson hälsar alla välkomna, förklarar mötet öppnat och dagord-
ningen fastställd. 
 
 

2. Genomförandet av reformen – Ordföranden 
Genoförandet har gått långt i sina faser och en kort redogörelse lämnas 
för aktuella aktiviteter. 
 
 

3. Aktuella frågor i regionen - Ordföranden 
a) Allmän information 
Information lämnas om ärendet med gällande en explosion i en bil norr om 
Stockholm som tillhör en polischef i Uppsala. En diskussion förs om hot 
och våld mot polisanställda och arbetet mot detta som intensifierats under 
senare tid.  
 
b) Åtaganden 2017 
En redogörelse lämnas för arbetet för polisregion Stockholms åtaganden 
till Rikspolischefen för 2017, vilka omfattar följande områden: 
-Förflyttning av resurser till lokalpolisområdena 
-Utredningsverksamheten 
-Ekonomi i balans/effektiviseringar 
-Personalförsörjning 
-Ökad motivation hos medarbetarna 
 
c) Mareld, lägesrapport 
Arbetet med initiativet Mareld fortskrider enligt plan med tidigare infor-
merade aktiviteter. 
 
 

4. Ekonomi, aktuell information – Pia Sjunnegård Dahlbom 
Pia Sjunnegård Dahlbom redogör för regionens budget för 2017. 
Hon inleder med att informera om att region Stockholm redovisar en bud-
get i balans för 2016 (+5 mnkr). Utfallet 2016 är 4 procent högre än 2015, 
vilket kan förklaras med framför allt ökade lönekostnader till följd av att 
antalet civila har ökat och högre övertidskostnader.  Även driftskostnader-
na har ökat, främst gäller detta arrestbevakning, flytt/uppställning av for-
don och resor. Det kan konstateras att det är en ansträngd ekonomi för hela 
Polismyndigheten. Regionens budget 2017 uppgår till 4 339 mnkr, en ök-
ning med 176 mnkr i jämförelse. En ekonomi i balans är ett av regionpo-
lischefens åtaganden. För att nå dit krävs tydliga prioriteringar kopplat till 
regionens åtaganden, gällande ersättningsrekryteringar, en väl avvägd re-
sursdimensionering och kostnadseffektiviseringar.  Bedömningen är att 
regionens behov uppgår till ytterligare 83 mnkr men hänsyn till åtaganden 
och helårseffekt av rekrytering av civila och kommande RALS. 
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5. Frågor anmälda från ledamöter - 
Inga punkter är anmälda till detta sammanträde. 
 
 

6. Information från särskilda utredningar –  
Representant från det särskilda utskottet 
Rana Carlstedt, representant från det särskilda utskottet, redogör för  
utskottets arbete och fokusområden. 
 
 

7. Information från gruppen för skiljande- och disciplinärenden - 
Gunnar Edeland 
Gunnar Edeland redogör för gruppens uppdrag och aktuella ärenden. 
 
 

8. Övriga frågor – Ordföranden 
- Ledamoten Gunilla Roxby Cromvall tar upp ett önskemål om en rapport 
gällande läget hos Barnahus efter att frågan uppmärksammats. 
 
- Ledamoten Christian Ottosson återupptar frågan om en lägesbild av lo-
kalpolisområdeschefernas syn på omorganisationen. 
 
En återkoppling i dessa frågor ges på kommande sammanträde den 18 
april. 
 
 

9. Nästa sammanträde- Ordföranden 
Nästa sammanträde genomförs den 18 april 2017. 
 
 

10. Mötets avslutande – Ordföranden 
Ordföranden tackar deltagarna och förklarar mötet avslutat. 
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Verksamhetsbesök vid Gränspolisenheten 
 

1. Presentation av Gränspolisenheten – Lise-Lotte Ström 
Lise-Lotte Ström, chef vid gränspolisenheten, ger en presentation av 
enhetens organisation och uppdrag.  
Aktuella uppdrag omfattar gränskontroll, inre utlänningskontroller, 
verkställigheter, utredning och lokalpolisområde Arlanda. Enheten har 
personal på polishuset på Kungsholmen, Arlanda flygplats, Frihamnen, 
Norrtälje, Migrationsverket i Märsta och i Visby. 
 

2. US Preclearence 2019 – Peter Mattsson  
Utvecklingsarbetet pågår på Arlanda flygplats och Swedavia har ansökt 
om att införa amerikansk inresekontroll vid Arlanda och har valts ut av 
amerikanska myndigheter som ett alternativ som ska utvärderas när-
mare. Peter Mattsson beskriver US Preclerence, vilket innebär att det 
kan bli möjligt att utföra amerikansk gränskontroll på Arlanda och där 
utföra såväl  tull- och gränskontroll inklusive säkerhetskontroll  direkt 
på Arlanda för utresa från Sverige  och där berörda resenärer anses som 
godkända och klara som inresande i USA. Aktuella kontroller genom-
förs av US Customs och Border Protection och genoförs på ett särskilt 
område på Arlanda. Det innebär att resenärerna får en smidigare resa, 
sparar tid och fler flyg förväntas destineras till Arlanda. Det finns 
också ett tryck från Swedavia och näringslivet. Amerikanska myndig-
heter har ännu inte fattat ett slutgiltigt beslut i frågan.  
 
 

3. Schengenutvärdering  för region Stockholm 
Marie Thoborg informerar om att det enligt Rådets förordning (EU) 
ska tillämpningen av Schengenregelverket i de medlemsstater som in-
går i Schengensamarbetet utvärderas minst vart femte år.  
De områden som ska utvärderas är gränskontroll vid sjö- och luftgräns, 
återvändande, dataskydd, SIS/Sirene, polissamarbete och viseringspoli-
tiken. Stockholm hade en oanmäld Schengenutvärdering på Arlanda 
2015 och en förutvärdering i Frihamnen 2016. Gällande Arlanda fick 
vi den Europeiska unionens råds rekommendationer om åtgärder för att 
avhjälpa de brister som konstaterats under utvärderingen av Sveriges 
tillämpning av Schengenregelverket inom området förvaltning av de 
yttre gränserna. En sammanfattning av en framkomna kritiken avsåg 
utbildning och fortbildning av gränskontrolltjänstemän, bemanning av 
personal i gränskontrollen, information nationellt-regionalt-lokalt och 
IT /viseringar. Hon redovisar vidare aktuella åtgärder inom respektive 
område som en nationell utbildningsplan som implementeras under 
hösten 2017, gränspolisverksamhet/grundläggande kompetens, ett sä-
kerställande av resurs utifrån personalförsörjningsplanen, ett koncept 
för utbyte av information mellan utredande och operativ personal för 
att utbyte och lärande, en struktur för utsättningar/information inför 
varje arbetsskift vid flygplatssektionen. Under våren 2017 kommer 
Migrationsverket ut med en ny viseringsmaskin och ett nytt system. 
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Det upprättas en handlingsplan med en rapportering till kommisionen 
var tredje månad tills alla brister är åtgärdade.   
 

4. Rundvandring, gränskontroll m.m. – Peter Mattsson 
En rundvandring genomförs på Arlanda för att beskriva verksamheten 
vid gränskontroll etc. Därefter avslutas besöket. 
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