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Mötesprotokoll
Datum

2017-10-27
-Diarienr (åberopas)

A041.555/2017

Möte med regionpolisråd Stockholm vid Polismyndigheten
den 27 oktober 2017
Närvarande:
Ulf Johansson, ordf.
Gunilla Roxby Cromvall (v)
Ida Karlbom (m)
Sofia Paulsson (m)
Eva Öhbom Ekdahl (m)
Christian Ottosson (c)
Martin Andreasson (l)
Magnus Ramstrand (kd)
Katja Nyberg (sd)

Frånvarande:
Claes Thunblad (s)
Rana Carlstedt (s)
John Aspendal (s)
Meeri Wasberg (s)
Mariana Moreira Duarte (mp)
Pär Henriksson (m)
Anti Avsan (m)

Övriga närvarande/föredragande:
Pia Sjunnegård Dahlbom, bitr. regionpolischef
Gunnel Lindqvist, Avdelningen för särskilda utredningar
Magnus Lundström, HR-avdelningen
Caroline Melchior, Ekonomiavdelningen
Fredrik Eriksson, Katarina Grönberg, Underrättelseenheten
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- Ulf Johansson
Ulf Johansson hälsar alla välkomna, förklarar mötet öppnat och dagordningen fastställd.

2. Aktuella frågor i regionen – Ulf Johansson
a) Verksamhet
Ulf Johansson och Pia Sjunnegård Dahlbom informerar om att det annonserats tillskott till Polisen som uppgår till 7,1 miljarder kronor,
varav 4 miljarder kronor redan är intecknade av tidigare fattade beslut.
Den nationella ledningsgruppen diskuterar hur återstående del kan användas på bästa sätt avseende verksamhetssatsningar, villkorsfrågor och arbetsmiljö. Region Stockholm har tagit fram underlag avseende huvudstadsfaktorer, dvs faktorer och verksamhet som är unika för huvudstaden och
som belastar vår budget. Besked om fördelning av medel inom Polisen
väntas i december. Ekonomiavdelningen tittar även på en ny modell med
en treårsbudget för kommande år. Regionen beräknas behöva c:a 400-500
fler polisanställda för att fullgöra huvudstadsuppdraget med belastning och
befolkningsökning. Det har varit en tuff period och förväntas även framöver, men möjligheter kan ges med utökade budgetramar. Det handlar också
om en ambitionsökning genom att t.ex. ytterligare stärka terrorförmågan
med bl.a. utbildning och skydd och samverkan inkluderat medborgarperspektivet. Regionsledningen gör jämförelsen med s.k. insatsteam som förekommer i många europeiska länder, medan vi i Sverige har vanliga poliser som är förberedda och utbildade att agera först på plats. Det finns ett
stort intresse för den svenska modellen. Antalet skjutningar i regionen är
ett stort bekymmer, i år har det hittills i regionen genomförts 109 skjutningar med 12 döda och 41 skadade som följd. Vi har pågående förundersökningar i 48 mord och 68 mordförsök, vilket kräver stora resurser.
Gällande utredningsverksamheten har regionen arbetat med insatsen
Alcatraz för åtgärder på både kort och lång sikt. Regionen fokuserar även
särskilt på brott i nära relation. Vad avser utredningsresultaten kan bättre
resultat än föregående noteras, med 900 fler ärenden som är redovisade till
åklagare. I övrigt har vi många planerade evenemang att hantera såsom
hockey- och fotbollsmatcher, en särskild händelse med högriskmatchen
AIK-Göteborg den 30 oktober. Två kungliga besök med kronprisparet från
Danmark och hertigparet från Storbritannien är planerade till Stockholm.

3. Personal, aktuell information
a) Magnus Lundström delger aktuell HR-statistik.
Antalet poliser i regionen uppgår till c:a 5 100 st, efter de två återanställningsärendena har c:a 25 st kommit åter och antalet civilanställda uppgår
till c:a 1 850 st. Vid en jämförelse med 2015 har regionen i nuläget c:a 200
färre poliser. Antalet civilanställda har däremot ökat med c:a 400 under
samma period, framför allt kopplat till den stora rekryteringen till PKC.
Antalet externa avgångar under 2016-17 ligger på en något högre nivå (17
poliser). Andelen anställda vid lokalpolisområden uppgår till 42%
av den totala resursen och nya poliser placeras enligt aktuell resursdimens-
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ioneringsmodell på lokalpolisområdna. I Rinkeby finns en överenskommelse med staden att arbeta systematiskt tillsammans för området och polishusbygget. Andelen chefer som är kvinnor uppgår till 35,3%.
b) Information om personalärende i polisområde Stockholm City.
En kortfattad information lämnas om ett aktuellt personalärende med
omgående omplacering där ytterligare information lämnas vid ett senare
tillfälle.

4. Ekonomi, aktuell information – Caroline Melchior
Caroline Melchior ger en lägesbild av regionens budget och utfall,
per september uppgår utfallet till 3 255 miljarder kronor och budgeten för
helår på 4 361 miljarder kronor, riktvärdet ligger på 75%.
Aktuell prognos för 2017 påverkas av rekryteringar 2016 och i början av
2017 och ökande övertidskostnader.
Vad gäller 2018 pågår arbetet nationellt med en fördelning till regioner och
avdelningar och beräknas vara klart vid månadsskiftet november/december.

5. Information från Särskilda utredningar
a) Utskottens arbete – Gunnel Lindqvist
Gunnel Lindqvist vid Särskilda utredningar delger verksamhetsstatistiken
för tertial 2 avseende inkomna brottsanmälningar med geografi, brottstyper
(tjänstefel, våldsbrott och övriga brott), inledda förundersökningar och fokusområden arrest, ingripande och migration.

6. Information från gruppen för särskilda disciplinärendenGunnar Edeland
Det finns inga aktuella ärenden att redovisa vid detta möte.

7. Övriga frågor
a) Återkoppling från fördjupningsdagen – Pia Sjunnegård Dahlbom
En återkoppling och ett resonemang förs om aktuella frågor vid
fördjupningsdagen för samtliga insynsråd den 16 oktober.
b) Yttre säkerhet inför valet – Katja Nyberg
Valet är en nationell särskild händelse och polisregion Stockholm har sedan innan sommaren påbörjat arbetet med att strukturera det fortsatta arbetet enskilt, men även i samverkan med andra. Polisen kommer inom kort
att bjuda in partier, kommuner, stadsdelar och övriga organisationer till informationsträffar för att där redogöra för hur vi önskar att det ska fungera
vid t.ex. tillståndsansökningar, säkerhetsarbetet m.m.
Nationella operativa avdelningen har ansvar för de nationella kontakterna
med partiernas säkerhetsorganisationer.

4
Polisregion Stockholm

2017-10-27

c) Utveckling av regionpolisrådets rådgivande roll – M. Moreira Duarte
Med anledning av ledamotens frånvaro vid mötet bordläggs punkten
till nästa sammanträde.
d) Förslag om beslut gällande mötestider 2018 – Marie Vällstrand
Förslag till aktuell mötesagenda för 2018 delas ut på mötet.
Datum för regionpolisrådets möten 2018 fastställs enligt plan:
14/2 kl. 09.30-11.30, 2/5 kl.13.30-16.00 (tema), 19/6 kl. 13.30-15.30,
19/9 kl. 13.30-16.00 (tema), 6/11 kl. 13.30-15.30 och 11/12 kl. 09.3012.00 (tema).
e) Ledamöternas närvaro på regionpolisrådets sammanträden
En diskussion tas upp gällande ledamöternas närvaro på regionpolisrådets
sammanträden med anledning andelen anmälda förhinder/frånvaro under
årets möten. Frågan kommer att påtalas till Rikspolischefens kansli,
som samordnar arbetet kring insynsråden.
f) Teman för 2018
Inför 2018 kommer regionpolisrådet under tre möten att fokusera och fördjupa sig särskilt i ett aktuellt ämne/tema. Ledamöterna är välkomna att inför kommande sammanträden anmäla önskemål om teman till regionpolisrådets sekreterare.

8. Nästa sammanträde – Ordföranden
Nästa sammanträde är den 7 december kl. 09.30-11.30.

9. Mötets avslutande – Ordföranden
Ordföranden tackar alla deltagare och förklarar mötet avslutat.

------------------------------------------------------------------------------------Verksamhetsbesök – Underrättelseenheten region Stockholm
a) Presentation av Underrättelseenhetens uppdrag och arbeteFredrik Eriksson och Katarina Grönberg
Fredrik Eriksson och Katarina Grönberg vid Underrättelseenheten ger
en fördragning gällande enhetens arbete och uppdrag.
Det nationella processansvaret ägs av chefen för underrättelseenheten vid
den Nationella operativa avdelningen och det regionala funktionsansvaret
ägs av chefen vid den regionala underrättelseenheten. Representation finns
på regional, polisområdes- och lokalpolisområdesnivå. De informerar vidare om uppdraget vid regionalt underrättelsecentrum (RUC).
Syftet med enhetens verksamhet är framför allt att bidra till polisen kan arbeta proaktivt och resurseffektivt för att förebygga, upptäcka och förhindra
brott. Även hindra störningar av den allmänna ordningen och säkerheten
samt utreda brott och möjliggöra måluppfyllelse. Det primära syftet är att
minska brottsligheten och öka tryggheten för medborgarna. Unika delar för
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underrättelsetjänstens arbete är personuppgiftsbehandling, informatörsverksamhet och elektronisk information, utan att någon är skäligen misstänkt för brott, men med koppling till brottslig verksamhet.
Underrättelseprocessen består av inhämtning-bearbetning-analysinformation. De arbetar mot allvarlig och organiserad brottslighet inom
ramen för den polisoperativa inriktningen. De presenterar också kartläggningen kring kriminella nätverk inom den organiserade brottsligheten,
en inventering och bedömning av de olika nätverkens kapacitet och påverkan på tryggheten i samhället. Den ligger till grund för taktisk planering
och prioritering i regionens arbete mot kriminella nätverk.
Även en beskrivning lämnas av kriminella entreprenörer, utsatta och särskilt utsatta områden lämnas. Det regionala samverkansrådet i Stockholm
är en myndighetssamverkan i bekämpning av allvarlig och samhällshotande organiserad brottslighet och mot organiserad brottslighet i lokalsamhället med särskilt fokus på utsatta områden. Avslutningsvis presenteras
kriminella konflikter och konfliktytor i regionen samt ett operativt exempelärende.

Vid protokollet
Marie Vällstrand

Justeras

Justeras

Ulf Johansson

Martin Andreasson
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