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Postadress 
Polismyndigheten 
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Besöksadress 
Norra Agnegatan 33-37 
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114 14 

Webbplats 
polisen.se 

E-post 
registrator.stockholm@polisen.se 
 

 

Möte med regionpolisråd Stockholm vid Polismyndigheten 
den 18 april 2017 
 
Närvarande:  
Erik Widstrand, tf kanslichef, chef Operativa enheten 
Jan Evensson, Regionkansliet 
Rana Carlstedt (s) 
John Aspendal (s) 
Gunilla Roxby Cromvall (v) 
Anti Avsan (m) 
Sofia Paulsson (m) 
Eva Öhbom Ekdahl (m) 
Christian Ottosson (c) 
Magnus Ramstrand (kd) 
Katja Nyberg (sd) 
 
 
Frånvarande: 
Claes Thunblad (s) 
Meeri Wasberg (s) 
Mariana Moreira Duarte (mp) 
Pär Henriksson (m) 
Ida Karlbom (m) 
Martin Andreasson (l) 
 
 
 
Övriga närvarande/föredragande:  
Lone Callias, Avdelningen för särskilda utredningar 
Gunnar Edeland, Regionkansliet/GSD 
Magnus Lundström, HR-avdelningen 
Caroline Melchior, Ekonomiavdelningen 
Olof Bratthall, Regionkansliet 
Marie Vällstrand, sekr. 
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1. Inledning och fastställande av dagordning- Jan Evensson 

Jan Evensson hälsar alla välkomna, förklarar mötet öppnat och dagord-
ningen fastställd. 
 
 

2. Aktuella frågor i regionen, 
Verksamhet- Jan Evensson, Erik Widstrand   
Erik Widstrand, kommenderingschef och Jan Evensson, bitr. kommende-
ringschef för den särskilda händelsen avseende det misstänkta terroratten-
tatet i Stockholm fredagen den 7 april ger en redogörelse för arbetet.  
Det beslutades initialt både om en nationell särskild händelse och en sär-
skild händelse i region Stockholm. 
De inleder med en kort tillbakablick till terrorhändelsen på Bryggargatan 
2010 och den ambitionsökning av vår förmåga som region Stockholm ar-
betat med på regionpolischefen uppdrag, framför allt efter händelserna i 
Frankrike och Belgien 2015, gällande bl.a. utrustning utbildning, fordon, 
förberedelser och strategier för både chefer och den enskilde polisen. De 
delger vidare information angående lägesbild, händelseförlopp, tidslinje, 
beslut i stort, organisation m.m.  
Den första information som inkom avsåg pågående dödligt våld på varuhu-
set Åhléns och av erfarenheter från tidigare tillfällen är det viktigt att foku-
sera på fler platser då det de första timmarna efter händelsen är som störst 
risk för ytterligare attentat. Bildanalysgruppen uppmärksammade tidigt en 
intressant person från övervakningskamerorna, vars bild sedan visades på 
presskonferensen och där Polisen informerade om att de önskade komma i 
kontakt med berörd person. Det fattades beslut om att utrymma Stock-
holms innerstad. Jan Evensson uppger att det fanns en stor förståelse hos 
medborgarna i Stockholm. På egna initiativ utrymdes därefter shopping-
centrum och fjärrtågen ställdes in. Vår samverkan i Stockholmsregionen 
initierades och klustret i Johannesberg startades upp vilket fungerade 
mycket bra. Han framhåller att samverkan med räddningstjänsten, sjukvår-
den, ordningsvakter m.fl. fungerar utmärkt. Erik Widstrand lyfter fram 
samverkan med Svante Borg vid räddningstjänsten och samverkan gäl-
lande första hjälpenåtgärder. De nämner även det arbete som pågår inom 
Polisen gällande hot och våld mot polisanställda/blåsljusvåld som intensi-
fierats de senaste åren i nära samverkan med räddningstjänsten och sjuk-
vården.  
I regionen vidtogs trygghetsskapande åtgärder med koppling mot våra po-
lisområden, över 1 000 medarbetare deltog i arbetet. På fredagen lämnades 
också en begäran om en nationell förstärkning för att kunna ge uthållighet i 
arbetet. På måndagen tog den nationella operativa avdelningen över förun-
dersökningen enligt gällande överenskommelser, dock kommer Stockholm 
att fortsatt ha resurser i utredningsarbetet. Utredningsarbetet förväntas ta 
upp mot ett år och vi ska vända på alla stenar. Det fortsatta arbetet kommer 
att delas in i olika faser. Det blir sedan viktigt att utvärdera arbetet och se 
över vad som kan ytterligare förbättras inför framtiden. 
Polisen är mycket glada och tacksamma för det engagemang och positiva 
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feedback som mottagits efter händelsen för vårt arbete inom ramen för vårt 
uppdrag och det påverkar även våra förtroendesiffror. Det är nu viktigt 
med omhändertagande och avlastningssamtal för våra medarbetare, några 
har erhållit rökskador och det förekommer rapporter gällande brister i 
skydds- och kommunikationsutrustning. Avlastningssamtalen kommer att 
ske i omgångar och även följas upp. Företagshälsovården har varit inkopp-
lad under hela helgen.  Gunilla Roxby Cromvall uppger att hon saknade in-
formation från Polisen och att det tog tid innan den kom. 
Jan Evensson menar att det är viktigt att säkerställa informationen. 
 
 

3. Personal, aktuell information – Magnus Lundström 
Magnus Lundström, HR-chef vid region Stockholm,  
informerar om aktuell personstatistik avseende antal poliser och civilan-
ställda, andel på lokalpolisområde, andel yttre poliser vid lokalpolisområde 
generellt och vid de särskilt utsatta områdena, externa avgångar, andel 
kvinnor av chefer, sjukfrånvaro, tjänstledighet, rörlighet januari-mars 
2017. Sammanfattningsvis kan konstateras att vi tappar poliser, medan en 
stor satsning har gjorts på civilanställda, den balansen behöver nu justeras 
något. Gällande andelen poliser i yttre tjänst har gått ner något, dock  lig-
ger vi på motsvarande nivå som i övriga regioner. Vi har förstärkt resursen 
i prioriterade områden och för utredning och lagföring. 
Magnus Lundström informerar om att region Stockholm tagit initiativ till 
att kontakta poliser som slutat eller är tjänstlediga för att efterhöra om in-
tresse finns för att söka tillbaka till Polisen, 20-30 stycken har visat ett in-
tresse att söka sig åter till myndigheten.  I övrigt pågår också arbete med 
att behålla medarbetare och göra Polisen attraktiv för karriär- och utveckl-
ingsmöjligheter, vilket bl.a. innefattar lönefrågor. Andelen chefer som är 
kvinnor ligger fortfarande på en hög nivå i regionen. 
 
 

4. Ekonomi, aktuell information – Caroline Melchior 
Caroline Melchior ger en lägesbild av budget och utfall före region Stock-
holm. Region Stockholms budget uppgår till 4,4 miljarder kronor. 
Antalet civilanställda har ökat kraftigt under året med 183 st netto och reg-
ionen uppvisar i nuläget ett prognosiserat underskott som uppgår till c:a 
100 miljoner kronor. En grupp som leds av biträdande regionpolischefen 
Pia Sjunnegård Dahlbom ser över möjligheter till effektivisering-
ar/effekthemtagningar och besparingar. Polisen har tilldelats ytterligare 
700 miljoner kronor, där vi har förbrukat en del av vår anslagskredit vilket 
innebär att 500 miljoner kronor redan för förbrukade. En fortsatt diskuss-
ion gällande det ekonomiska läget kommer att ske i den nationella strate-
giska ledningsgruppen. I övrigt ser det fortsatt bekymmersamt ut i region-
en. 
 
 

5. Information från Särskilda utredningar – Lone Callias 
Lone Callias informerar om at föregående utskottsmöte genomfördes den 6 
april och att man tittar på alla utredningar som inkommit under perioden 
27 februari till 5 april 2017, där 42 ärenden avser region Stockholm. 
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Under samma period har 62 ärenden avlutats och för närvarande finns c:a 
drygt 90 ärenden på enheten. Från den 1 maj 2017 görs en organisations-
förändring som innebär att det kommer att finnas tre enheter i landet i 
Stockholm, Göteborg och Malmö. 
 
 

6. Information från gruppen för skiljande- och disciplinärenden - 
Gunnar Edeland 
Gunnar Edeland uppger att när ärendena slutligt hanterats på Särskilda ut-
redningar överlämnas de till gruppen för skiljande- och disciplinärenden i 
regionen för att se om någon annan konsekvens eller arbetsrättslig åtgärd 
ska genomföras eller om en trend kan noteras där en åtgärd/information 
behöver vidtas. Gunnar Edeland meddelar att två medarbetare erhållit di-
sciplinpåföljd med löneavdrag där de trots insatser inte kommit till sina ar-
beten. Avseende en medarbetare som varit tjänstledig för annat uppdrag 
har det beslutats efter strafföreläggande att inga övriga arbetsrättsliga åt-
gärder vidtas och att medarbetaren får behålla sin anställning. 
 
 

7. Övriga frågor 
a) Information och sammanfattning av beslutade nya arbetsformer för 
Polisens insyns- och regionpolisråd, inkl. förslag på anpassade mötes-
tider för hösten 2017 – Marie Vällstrand 
Marie Vällstrand ger en sammanfattning av tidigare utskickad information 
gällande nya arbetsformer för Polisens insyns- och regionpolisråd. 
De aktualiseras från och med detta sammanträde. Mot bakgrund av nya 
riktlinjer anpassas höstens datum för regionpolisrådets sammanträden för 
att kunna ge en tydlig länk län mellan det nationella insynsrådet och reg-
ionpolisrådet. Förslag på nya mötesdatum för hösten skickas ut per mail. 
 
b) Anmälda frågor från ledamöter 
 
- Alarmerande ökning av inbrott i Bromma (Ida Karlbom) 
Frågan bordlägges till kommande sammanträde med anledning av ledamo-
tens frånvaro på mötet. En skriftlig återkoppling lämnas från lokalpolisom-
rådeschefen i Bromma. Frågan tas upp på kommande sammanträde. 
 
- Lokalpolisområdeschefernas syn på omorganisationen, lägesbild- 
(Christian Ottosson) 
Peter Lindström vid regionkansliet ger en återkoppling angående  
Lägesbilden och de enkätsvar kopplat till rapporteringen från regionen till 
rikspolischefens kansli. I mars 2016 redovisade Polismyndigheten rappor-
ten ”Har vi kommit närmare medborgarna”, en lägesbild för 2015. 
Rapporten bygger på svaren från en enkätundersökning till chefer för lo-
kalpolisområden i hela landet gällande bl.a. resurser. Den 7 december 2016 
gjorde rikspolischefens kansli en ny enkätundersökning där svaren redovi-
sades i januari 2017. Förutom frågor om antalet anställda (brutto/netto) in-
nehåller även enkäten bedömningsfrågor gällande b.la. tillgänglig operativ 
resurs. Aktuella bedömningsfrågor avser förmågan att ingripa mot brott, 
utreda brott, kontakt med medborgarna, samverkan med kommunen och 
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effektivitet i resursutnyttjande. 12 av de tillfrågade LPO-cheferna bedömde 
den operativa förmågan under hela perioden juni 2015 till december 2016 
som negativ, fyra som positiv och övriga tre att den var oförändrad. Lik-
nade svar framkommer för frågorna som berör förmågan att ingripa mot 
brott respektive utreda brott.  
Betydligt fler LPO-chefer uppger en positiv förmåga avseende kontakt 
med medborgarna och samverkan med kommunerna. 
Peter Lindström ger en sammanfattad bild av svaren och regionkansliet 
kommer att analysera enkätsvaren närmare. 
  
- Lägebild Barnhus, PO City (Gunilla Roxby Cromvall) 
En återkoppling från Mats Lindström, chef vid Barnahus, läses upp på 
sammanträdet. Han uppger att situationen har blivit betydligt bättre sedan i 
höstas och ett stabilt läges förväntas till hösten. Inflödet har ökat den sen-
aste månaden samtidigt som några barnutredare har slutat. För närvarande 
finns 163 öppna ärenden. Det ligger c:a 40 ärenden i balans, dock av 
mindre prioriterad karaktär. Det kommer att ges möjlighet att ersättingsre-
krytera de 7 barnutredare som slutat, rekrytering pågår. 
 
- Öppettider för polisstationer i regionen (Christian Ottosson) 
Olof Bratthall vid regionkansliet redogör för beslut fattat av biträdande 
regionpolischef Pia Sjunnegård Dahlbom angående öppettider för polis-
stationerna i regionen. Han informerar om att den biträdande regionpolis-
chefen Pia Sjunnegård Dahlbom i mitten av december 2015 fattade beslut 
gällande regleringen av öppettider i region Stockholm kopplat till tillgäng-
lighet för medborgare genom dygnet runt öppna huvudstationer och i vissa 
fall en ringklocka. Med regionens huvudstationer avses Norrmalm, Flem-
mingsberg och Sollentuna (flyttas till Solna) och Norrtälje. Gotland anses 
inte ha samma behov av anpassade öppettider, där finns det en ringklocka 
för att komma i kontakt med Polisen under nattetid. Det förekommer an-
passade öppettider efter behov från medborgare på dagtid, gällande kvällar 
förekommer skillnader. I övrigt pågår ett nationellt arbete som tidigare reg-
ionpolischefen Annika Stenberg leder gällande medborgarmötesstrategi 
och digital anpassning m.m. 
 
- Hur stor andel av personalen återfinns på lokalpolisområdena uti-
från de utsatta målen? (Christian Ottosson) 
Frågan utgår, frågeställningen besvarad under redovisningen av 
punkten 3. Christian Ottosson uppger att redovisningen varit tillfredstäl-
lande och behöver inte utvecklas. 
 
 

8. Nästa sammanträde – Ordföranden 
Nästa sammanträde är den 7 juni kl. 13.00-16.00 och inkluderar ett verk-
samhetsbesök vid Utredningsenheten.  
 
 

9. Mötets avslutande - Ordföranden 
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Vid protokollet Marie Vällstrand 
 

 
Justeras  Justeras 

 
 

Jan Evensson Rana Carlstedt 
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