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Mötesprotokoll
Datum

2017-09-26
-Diarienr (åberopas)

A041.555/2017

Möte med regionpolisråd Stockholm vid Polismyndigheten
den 26 september 2017
Närvarande:
Pia Sjunnegård Dahlbom, tf. ordf.
Claes Thunblad (s)
Rana Carlstedt (s)
John Aspendal (s)
Mariana Moreira Duarte (mp)
Ida Karlbom (m)
Sofia Paulsson (m)
Eva Öhbom Ekdahl (m)
Martin Andreasson (l)
Magnus Ramstrand (kd)
Katja Nyberg (sd)

Frånvarande:
Meeri Wasberg (s)
Gunilla Roxby Cromvall (v)
Pär Henriksson (m)
Anti Avsan (m)
Christian Ottosson (c)

Övriga närvarande/föredragande:
Jan Evensson, regionkansliet (del av mötet)
Lone Callias, Avdelningen för särskilda utredningar
Gunnar Edeland, Regionkansliet/GSD
Magnus Lundström, HR-avdelningen
Agneta Pantzare, Ekonomiavdelningen
Per-Arne Kaati, Gränspolisavdelningen
Mikael Agge, Gränspolisavdelningen
Tommy Grahn, Gränspolisavdelningen
Christer Birgersson, PO City
Marie Vällstrand, sekr.

Postadress
Polismyndigheten
106 75 Stockholm

Besöksadress
Norra Agnegatan 33-37
Stockholm

Telefon
114 14

Webbplats
polisen.se

E-post
registrator.stockholm@polisen.se
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1. Inledning och fastställande av dagordning- Pia Sjunnegård Dahlbom
Pia Sjunnegård Dahlbom hälsar alla välkomna, förklarar mötet öppnat och
dagordningen fastställd.

2. Information från regionpolischefen - Pia Sjunnegård Dahlbom
Pia Sjunnegård Dahlbom informerar om att Polismyndigheten kommer att
erhålla 7,1 miljarder kronor i tillskott, varav c:a 4 miljarder redan är intecknade i inom ramen för fattade beslut. Den nationella ledningsgruppen
ser nu över hur den återstående delen kan användas på bästa sätt gällande
verksamhet och villkorsfrågor. Hon framhåller att det är angeläget att både
rekrytera fler poliser och behålla de som redan finns. Prognosen visar att vi
fram till 2020-21 kommer att få ett tillskott på c:a 1 200 poliser, dock beräknas avgångarna uppgå till 900 st under samman period, dvs ett nettotillskott på c:a 300 poliser. På kort sikt kan fler civila anställas, vilket region
Stockholm redan gjort. Vi tar emot poliser från andra regioner och har
gjort en insats att kontakta de som är tjänstlediga och de som har slutat.
3. Verksamhet, aktuell information
Pia Sjunnegård Dahlbom informerar om att vi är hårt belastade av många
grova brott, med ett stort antal mord och mordförsök i regioenn.
Stora resurser kommer att behövas vid uttaget till kommande NMRdemonstration i Göteborg i samband med bokmässan och senare EUtoppmötet i mitten av november.

4. Personal, aktuell information – Magnus Lundström
Magnus Lundström, HR-chef, ger en lägesbild för regionen.
Han informerar om att de två återanställningsärendena i regionen resulterat
i att 20-30 poliser återkommit. Det har även funnits ett nationellt återanställningsärende utannonserat. Den aktuella personalstatistiken visar att
regionen nu har c:a 5 000 poliser och c:a 1 800 civilanställda.
Externa avgångar ligger på en konstant nivå. Vi arbetar intensivt med ett
resursdimensioneringsarbete för kommande år, med syfte att använda och
prioritera regionens resurser på bästa sätt, bl.a. med en ökning av antalet
anställda på lokalpolisområden, där nivån för närvarande ligger på 41,4%.

5. Ekonomi, aktuell information – Agneta Pantzare
Agneta Pantzare ger en lägesbild av budget och prognos för region Stockholm. Utfallet för budgeten tom augusti har riktvärdet 67% och påverkas
av rekrytringar 2016 och i början av 2017 och övertidskostnader. Av det
utlovade tillskottet till Polismyndigheten arbetar nu den nationella ledingsgruppen med ett förslag till budgetfördelning.
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6. Information från Särskilda utredningar – Lone Callias
a) Rapport från utskottens arbete
Lone rapporterar att det senaste utskottsmötet genomfördes den 18 september. Under aktuell period per juli inkom 85 ärenden varav 53 ärenden
avslutdes. Av dessa gick utskottet igenom sexton.
Aktuella brottskategorier var bl.a. misshandel, tjänstefel, sexuellt ofredande, brott mot tystnadsplikt, grov fridskränkning m.m.
Fokusområden som de särskilt belyses för närvarande är arrest, ingripandeverksameten och migration.

7. Information från gruppen för skiljande-och disciplinärendenGunnar Edeland
Gunnar Edeland ger en kort bakgrund om gruppens uppgift,
där ärendena är avskrivna från brottsmisstanke, men som på annat sätt kan
innebära en disciplinpåföljd eller annat åtgärd. Under sommaren har PAN
fattat beslut i två ärenden och tre ärenden har lämnats över till PAN. I den
första kategorin gäller ärendena ett sexistiskt beteende mot en kvinnlig kollega och ett privat ärende under tjänstetid för en förman i en ingripandepatrull. Avseende den andra kategorin där ärendena lämnats till PAN inkluderar det ett vådaskott med förstärkningsvapen,
manipulation med bokningar i tidsbokningssystemet för pass och en medarbetare som återkommande kommer för sent till arbetet.

8. Övriga frågor (inkomna ärenden)
a) Lägesbild verkställigheter och inre kontroll (Magnus Ramstrand)
Per-Arne Kaati, Mikael Agge och Tommy Grahn från Gränspolisenheten
delger en lägesbild av arbetet gällande verkställigheter och inre kontroll i
region Stockholm.
Polismyndigheten handlägger tre typer av verkställighetsärenden;
av-/utvisningsbeslut som överlämnas från Migrationsverket för verkställighet enligt 12 kap. 14§ utlänningslagen, Polismyndighetens avvisningsbeslut och utvisningsbeslut på grund av brott. Migrationsverket kan överlämna ärenden till Polisen på två grunder; avviken person eller tvång. Övriga kategorier och arbetsmetod beskrivs närmare.
Förutsättningar för inre utlänningskontroll sker enligt 9 kap. 9§ UtlL som
får genomföras i två situationer; grundad anledning och särskild anledning.
Framtid och utmaningar inom verksamhetsområdet är bl.a. en stor andel
avvikna, oklara identiteter och till vilket land personer ska verkställas,
samverkan med Migrationsverket, Kriminalvården (NTE) och återvändandeavtal.
b) Konkreta satsningar (Sofia Paulsson)
Andreas Grahn och Andreas Lekare från LPO Globen delger om en lägesbild och om polisens arbete i Östberga.
Området är relativt litet geografiskt och koncentrerat kring Östbergahöjden
och torget. Bakgrunden sedan 2013 är ett intensivt arbete och konfrontat-
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ion mot Östberganätverket. Nu ligger fokus mestadels på en enskild familj.
Narkotikaförsäljningen har flyttat ut och framträder inte längre på samma
sätt. Bilbränderna har vi fått bukt med. På lokal nivå är Östberga ett fokusområde med bl.a. insatser och kontroll av fordon.
Av 23 skjutningar inom lokalpolisområdet hittills i år har en genomförts i
Östberga. Lokalpolisområdet har en bra samverkan med stadsdelen och arbetar aktivt med aktuella medborgarlöften med trygghetsvandringar och
besök vid skolor efter stängning.
Pia Sjunnegård Dahlbom inflikar att vi för närvarande har 22 pågående
stora konflikter och många kriminella nätverk i regionen.
Då vi är bemannade till 80% jämfört med uppdraget får vi göra hårda prioriteringar för personalresursen. Vi mäktar därför inte med det brottsförebyggande uppdraget i den omfattning vill skulle önska, utan tittar även på
metodfrågor.
c) Omständigheterna kring ungdomarna
på Medborgarplatsen, inkl. tillståndet och
Polisens arbete (Katja Nyberg) – Christer Birgersson
Christer Birgersson, PO City, lämnar information om den särskilda händelsen ”Myntet” och polisens arbete vid allmän sammankomst.
Den initierades den 9 augusti 2017 med en icke tillståndsgivaren demonstration vid Mynttorget som attackerades oh sedan flyttades till Medborgarplatsen. Därefter inkom ansökan om tillstånd som beviljades den 9 augusti mellan kl. 08.00-22.00. Beslutet i stort utgick från att etablera en god
kontakt med arrangören, genomförande utan angrepp, beaktande av annan
relevant lagstiftning och samverkan med staden och andra myndigheter.
Utmaningarna bestod bl.a. av att undvika bosättning, avvärja våldsyttringar, fortsätta en god dialog, konkurrens om platser för sammankomser och
dämpa eventuella aggressiva opinionsyttringar. Den närmaste tiden sker en
fortsatt kommunikation med utövad tillsyn, beredning av fortsatta ansökningar och tendensen visar på en avmattning.

d) Utveckling av regionpolisrådets rådgivande roll(Mariana Moreira Duarte) – Jan Evensson
Jan Evensson inleder med att informera om insynsrådens uppdrag och roll.
Ett resonemang förs om initiativet gällande en utveckling av
regionpolisrådets rådgivande roll. Frågan bordläggs till kommande möte.

9. Nästa sammanträde – Ordföranden
Nästa sammanträde inklusive verksamhetsbesök från
Underrättelseenheten genomförs den 27 oktober kl. 09.30-12.30.

10. Mötets avslutande – Ordföranden
Tf. ordföranden tackar alla deltagare och förklarar mötet avslutat.
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Vid protokollet
Marie Vällstrand

Justeras

Justeras

Pia Sjunnegård Dahlbom Sofia Paulsson
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