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Närvarande:  
Ulf Johansson, regionpolischef, ordf. 
Rana Carlstedt (s) 
Meeri Wasberg (s) 
Mariana Moreira Duarte (mp) 
Ida Karlbom (m) 
Anti Avsan (m) 
Sofia Paulsson (m) 
Eva Öhbom Ekdahl (m) 
Christian Ottosson (c) 
Martin Andreasson (l) 
Katja Nyberg (sd) 
 
 
Frånvarande: 
Claes Thunblad (s) 
John Aspendal (s) 
Gunilla Roxby Cromvall (v) 
Pär Henriksson (m) 
Magnus Ramstrand (kd) 
 
 
Övriga närvarande/föredragande:  
Pia Sjunnegård Dahlbom, bitr. regionpolischef 
Lone Callias, Avdelningen för särskilda utredningar 
Gunnar Edeland, Regionkansliet/GSD 
Maritha Ebberyd Jennekvist, HR-avdelningen 
Agneta Pantzare, Ekonomiavdelningen 
Olof Bratthall, Regionkansliet 
Tony Roshage, NOA 
Lars Hallberg, Utredningsenheten 
Jessica Christanssén, Utredningsenheten 
Christer Axling, Utrredningsenheten 
Marie Vällstrand, sekr. 
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1. Inledning och fastställande av dagordning- Ulf Johansson 

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

2. Aktuella frågor i regionen, 
Verksamhet- Ulf Johansson 
Ulf Johansson inleder med att berätta om att regionsledningen nyligen 
genofört sin tertialdialog hos Rikspolischefen. Han ger en lägesbild inom 
ramen för de tre åtagandena, en ökning av antalet polisanställda på lokal-
polisområdena, utredning och lagföring samt ekonomi. 
När det gäller rörelsen mot lokapolisområdena konstateras att regionen vid 
årsskiftet hade 2 909 polisanställda och i nuläget 2 883, vi ligger dock på 
en godkänd nivå i de särskilt utsatta områdena. Han framhåller att ett be-
kymmer i det större perspektivet som föreligger är polisbristen, regionen 
har tappat 212 poliser sedan årsskiftet. De yngre poliserna slutar i större 
omfattning och övergångar sker även till den nationella operativa avdel-
ningen och Säkerhetspolisen. 
Det finns 50 kommunpoliser och 80-90 områdespoliser utsedda i regionen. 
Regionen räknar med att nå åtagandet till årsskiftet. 
När det gäller utredning och lagföring och åtagandet att klara upp fler brott 
och minska balanserna uppvisas ett positivt resultat, en bra rörelse och ba-
lanserna sjunker. För åtagandet avseende ekonomi i balans uppvisar reg-
ionen för närvarande ett beräknat underskott på årsbasis på 88 miljoner 
kronor. Det ser ungefär likadant ut i hela landet.  En övergripande diskuss-
ion om polisens ekonomi sker i den nationella ledningsgruppen, vi har inte 
fått några medel ännu och inväntar höstbudgeten.  
 
Pia Sjunnegård Dalbom informerar vidare om aktuella operativa händelser 
i regionen. Terrorhändelsen den 7 april har inneburit stora personaluttag 
och ett urval av övriga aktuella evenemang är nationaldagsfirandet,  
Euroleagematch i fotboll, landskamp på Friends Arena, politikervecka i 
Järva, Kronprinsessan Viktoria 40 år, Summerburst och fler kryssningsfar-
tyg än någonsin som besöker Stockholm. I föregående vecka noterades för  
regionen under året 52 mord och 62 mordförsök, vilket genererar mycket 
arbete. Många av dessa ärenden är gängrelaterade. Från årsskiftet till i bör-
jan på maj noterades 39 skjutningar med sex döda och tolv skadade.  
Det är en liknande nivå som de senaste två åren. Ofta handlar det om kri-
minella nätverk som föresöker störa ut varandra. 
 
 

3. Personal, aktuell information – Magnus Lundström 
Magnus Lundström ger en lägesbild för regionen.  
Antalet poliser uppvisar en nergång sedan januari 2016 på c:a 200 poliser: 
Vi tappar i nuläget c:a 20 poliser per månad. Det tillförs två stora kullar 
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med nya poliser per år. De civilanställda har ökat med c:a 400 st.  
Regionen har ett pågående arbete som syftar till resursdimensionering 
kopplat till ekonomin, som kallas för ”Spets”. Detta styr upp och reglerar 
prioriteringar på kort och lång sikt. Inriktningen är en förskjutning till fler 
poliser och att inte fylla på med civilanställda i samma utsträckning efter 
den aktuella satsningen som gjorts på PKC etc. 
Ett bekymmer på sikt för den totala kapaciteten är att mindre kullar kom-
mit in på polisutbildningen. Det är dock nu fler sökande än tidigare.  
Ulf Johansson framhåller vikten av att noggrant se över rörlighetsdelen. 
Det kan konstateras att trycket ökat på polisverksamheten avseende bl.a. 
grova brott och befolkningsökning. 
Det är därför av stor vikt att titta vidare på hur vi gör Polisen till en mer at-
traktiv arbetsgivare när det gäller t.ex. delaktighet och lönefrå-
gan/ingångslöner och OB-tillägg. Diskussioner förs på nationell nivå gäl-
lande villkorsfrågor. Region Stockholm har också kontaktat poliser som 
slutat eller är tjänstlediga för att ta reda på anledningar och fått en positiv 
respons. 
  
 

4. Ekonomi, aktuell information – Agneta Pantzare 
Agneta Pantzare ger en lägesbild av budget och utfall för region Stock-
holm. Utfallet mot budget per maj uppgår till 44% och överstiger riktvär-
det på 42% avseende regionens förbrukning. Rekryteringar av civilan-
ställda under 2016 och 2017 ger nu en helårseffekt, antalet poliser har gått 
ner viket påverkar övertidskostnaden vilken uppgår till 61% av utfallet, 
med en prognos på 30 miljoner kronor (inklusive sociala avgifter) över be-
räknad budget. Väsentliga händelser och aktiviteter som påverkat ekono-
min är terrorhändelsen i april där övertidskostnaden uppgår till 13 miljoner 
kronor (inkl. sociala avgifter). De föreligger en stor restriktivitet gällande 
rekryteringar och vi följer den tillfälliga strukturen för personalrörlighet 
där en styrgrupp bereder aktuella förslag och biträdande regionpolischefen 
fattar beslut. En inbromsning av ekonomin har skett det första halvåret, 
vilket har medfört att det beräknade underskottet har minskat från c:a 120 
till 88 miljoner kronor. Det pågår också ett effektiviseringsarbete som den 
biträdande regionpolischefen leder, där verksamhetschefer ges i uppdrag 
att titta på möjliga effektiviseringar i regionen. Ett antal beslut har fattats 
och medarbetare ges i möjlighet att komma med förslag. Det handlar även 
om att se över avtal, ett långsiktigt arbete med arrestbevakning m.m. 
I övrigt har hänsyn tagits till vårändringsbudgeten, medel för SPT-fordon 
kommer att flyttas nationellt/tre största regionerna. Under 2018 kommer 
budgeten för hela fordonsparken att flyttas till nationell nivå. 
 
 

5. Information från Särskilda utredningar – Lone Callias 
a) Rapport från utskottens arbete 
Lone rapporterar att det under perioden 15 april till 18 maj inkommit 20 
ärenden, varav 16 ärenden har avslutats. Vid det senaste utskottsmötet togs 
nio av de 16 ärendena upp för en genomgång. 
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b) Polischef som utreds för bedrägeri 
(inkommen fråga från Christian Ottosson) 
Lone Callias rapporterar att ärendet är en pågående förundersökning och 
att det handläggs i Göteborg. Hon ber att få återkomma vid ett kommande 
sammanträde. 
 
 

6. Information från gruppen för skiljande- och disciplinärenden - 
Gunnar Edeland 
Gunnar Edeland redovisar tre aktuella ärenden, varav två har skickats till 
PAN för ställningstagande.  
Det första ärendet gäller en polis som fick ett samtal från en kriminellt be-
lastad person och som påtalade att han varit utsatt för övergrepp av andra 
poliser. Polisen som mottog samtalet tyckte det var allvarligt och oroväck-
ande och upprättade ett PM som skickades till involverade poliser i hän-
delsen. Dock upprättades ingen anmälan. 
Regelverket uppvisar en skyldighet att upprätta en anmälan till Särskilda 
utredningar när en sådan information lämnas. Det var oklart vem som var 
befäl/förman i patrullen och PAN avskrev ärendet då det inte kunde säker-
ställas med aktuella styrdokument. Detta innebär att det nu måste tydliggö-
ras i styrdokumenten. 
Det andra ärendet avser en polis i PO City som önskade utföra ett privat 
ärende på Ekerö under tjänstetid och fick ett nekande svar från regionled-
ningscentralen. Berörd medarbetare tog sig dock friheten att köra ut till 
Ekerö med sin kollega i radiobilen under tiden uppdrag till radiobilen kom 
inne i City. Det var ett allvarligt felbeteende där verksamheten blev lidande 
där man anser att en varning ska utdelas. Det tredje ärendet avser en polis 
som haft ett drumligt beteende och inte fullt ut förstått hur han ska agera 
mot kvinnliga kollegor, i synnerhet ett olämpligt uppträdande med sitt 
språkbruk, där man anser att han förtjänar en varning. Han har tagit till sig  
synpunkterna vid korrigeringssamtal. 
 
 

7. Övriga frågor  
a) Förslag på mötestider hösten 2017, 
anpassade efter nya riktlinjer– Marie Vällstrand 
Marie Vällstrand uppger att mot bakgrund av de nya riktlinjerna för insynsråden an-
passas höstens datum för regionpolisrådets sammanträden med syfte att ge en tydlig 
länk län mellan det nationella insynsrådet och regionpolisrådet. Tider för sammanträ-
den i regionpolisrådet under hösten den 26 september kl. 13.30-15.30, den 27 oktober 
kl. 09.30-12.30 inklusive verksamhetsbesök och den 7 december kl. 09.30-11.30  
fastställs.  
 
b) Publicering av mötesprotokoll – Marie Vällstrand 
Polismyndighetens insynsråd publicerar sina mötesprotokoll såväl internt på Intrapo-
lis som externt på Polismyndighetens hemsida www.polisen.se. Det innebär att såväl 
medarbetare som externa intressenter kan följa insynsrådets arbete. Publiceringen 
medför också att externa intressenter kan få del av protokollen utan att göra en fram-
ställan om att ta del av allmän handling. Rikspolischefens kansli har på senare tid 
märkt ett allt större intresse även för regionspolisrådens mötesprotokoll. Ett eventuellt 
utlämnande av rådens protokoll prövas av polisregionen. Frågan om publicering även 
av regionpolisrådens mötesprotokoll har diskuterats i anslutning till en föredragning 

http://www.polisen.se/
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för rikspolischefen rörande insynsrådet. Utfallet av diskussionen blev att regionpolis-
råden rekommenderas att publicera sina mötesprotokoll på såväl Intrapolis som Po-
lismyndighetens externa hemsida www.polisen.se men att det slutliga ställningsta-
gandet ska överlämnas till respektive regionpolisråd.  
Ledamöterna vid regionpolisrådet Stockholm är eniga om att följa rekommendationen 
och publiceringen kommer att påbörjas i samband med detta möte. 
 
c) Långsiktig strategi för minskning av antalet bostadsinbrott och arbetet mot inter-
nationella ligor - Olof Bratthall/Tony Roshage 
På tidigare inkommen fråga från ledamoten Ida Karlbom gällande en alarmerande 
ökning av antalet inbrott i Bromma (där svar tidigare lämnats från lokalpolisområdes-
chefen), redovisas enligt önskemål en långsiktig strategi för att minska antalet bo-
stadsinbrott i regionen och en presentation av arbetet mot internationella ligor.  
Olof Bratthall inleder med att ge en lägesbild av antalet inbrott. Under perioden 22-28 
maj anmäldes 137 inbrott i villa/lägenhet. I genomsnitt begås c:a 7 400 inbrott per år i 
regionen .De flesta av dessa sker i polisområde Nord och Syd medan PO Gotland är 
mindre drabbade. Grunden i det brottsförebyggande arbetet är grannsamverkan, där 
Tyresö visat särskilt goda insatser och resultat. Ett metodstöd som prövats är DNA-
märkning av sina ägodelar.  
I polisarbetet bygger arbetet mot inbrott i bostad på de tre pelarna brottsförebyg-
gande-, underrättelse- och utredningsverksamhet.  
Tony Roshage, NOA, informerar ytterligare med inriktning på den internationella 
brottsligheten och mobila organiserade grupperingar. Det är ett gemensamt problem i 
Europa, där Tyskland, England och Sverige är några av de mest drabbade.  
 
d) Personella resurser vid LPO Nacka,  
inkommen fråga från Eva Öhbom Ekdahl, 
Svar har tidigare lämnats per mail där polisområdesledningen  
uppger att man gjort en medveten neddragning under omorganisationen då resurserna 
har förskjutits mot prioriterade områden inom polisområde Syd såsom t.ex. Botkyrka 
och Södertälje. Ett antal har också slutat och har inte ersatts. 
Ledningen vid polisområdet är medvetna om att detta kan medföra konsekvenser för 
det brottsförebyggande arbetet i lokalpolisområdet. Inriktningen är dock att de framö-
ver kommer att kompenseras med resurser genom bl.a. nya poliser som fördelas inom 
polisområdet. Lokalpolisområdet är väl medvetna om och arbetar också mycket aktivt 
med den problematik du nämner gällande barn och ungdomar. 
 
e) Lägesbild verkställigheter utvisningar, inkommen fråga från Magnus Ramstrand, 
bordläggs till nästa möte pga ledamotens frånvaro. 
 

 
8. Nästa sammanträde - Ordföranden 

Nästa sammanträde genomförs den 26 september kl. 13.30-15.30. 
 
 

9. Mötets avslutande - Ordföranden 
Ordföranden önskar alla en trevlig sommar och förklarar mötet avslutat. 
_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

http://www.polisen.se/
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Verksamhetsbesök av Utredningsenheten -  
Lars Hallberg/Jessica Christianssén/Christer Axling 
 
1. Presentation av Utredningsenheten     
Lars Hallberg inleder med att berätta om den regionala utredningsenheten som 
före omorganisationen benämndes ”länskriminalpolisen” och som har c:a 750 
medarbetare. De har ett regionalt uppdrag, men även nationellt i vissa delar. 
Enheten har en bred flora av uppdrag och b.la. kan nämnas grova brott, brotts-
samordning, mord, terror, internationell grov organiserad verksamhet,  
kalla fall, barnpornografi, hatbrott och demokrati, IT-forensitik, Lokusverk-
samhet, bedrägeribrott, aktionsgrupp på uppdrag av regionala rådet, personsä-
kerhet och personskydd, spaning, bildanalys, telefonavlyssning, människohan-
del, prostitution, narkotikabrott av internationell karaktär. 
Den nationella brottskatalogen visar på vilken nivå ett brott ska utredas,  
dvs på nationell-, regional-, polisområdes- eller på lokalpolisområdesnivå. 
Den regionala utredningsenheten är en stödjande resurs i regionen och har 
självständiga regeringsuppdrag såsom t.ex. miljöbrott. 
 
2. Spanings- och utredningsorganisationen - ARGUS   
Jessica Christianssén informerar vidare om den polisoperativa inriktningen 
som ligger till grund för uppdraget och de operativa resurserna. Hon berättar 
vidare om att Polisen är en av huvudaktörerna mot terrorism med syfte att av-
bryta, förhindra nya brott och att utreda dessa. I höst kommer Polisen att delta 
i militärens övning ”Aurora”. Region Stockholm har i samverkan med övriga 
storstadsregioner och Säkerhetspolisen arbetat fram en modell som kommer att 
användas nationellt.  
 
3. Fördjupning av PUG-konceptet och utredningsarbetet av terrorbrottet 
Christer Axling informerar om polisens metodstöd gällande utredningar av 
grova brott som tagit form genom ett lärande från arbetet i samband med den 
utredningen om ”Engla-ärendet”.  De innefattar bl.a. en checklista. 
När det gäller utredningen gällande terrorhändelsen den 7 april handläggs den 
enligt överenskommelse av den Nationella operativa avdelningen.  
Region Stockholm var ansvariga under de första dygnen, men bidrar utred-
ningen med medarbetare under en längre period. 
 
 
 
Vid protokollet 
  
Marie Vällstrand 

 
 
Justeras  Justeras 
 
 
Ulf Johansson Ida Karlbom 
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