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Möte med regionpolisråd Stockholm vid Polismyndigheten 
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Närvarande:  

Ulf Johansson, ordf. 

Meeri Wasberg (s) 

Mariana Moreira Duarte (mp) 

Ida Karlbom (m) 

Eva Öhbom Ekdahl (m) 

Martin Andreasson (l) 

Magnus Ramstrand (kd) 

Katja Nyberg (sd) 

 

 

Frånvarande: 

Claes Thunblad (s) 

Rana Carlstedt (s) 

John Aspendal (s) 

Gunilla Roxby Cromvall (v) 

Pär Henriksson (m) 

Sofia Paulsson (m) 

Anti Avsan (m) 

Christian Ottosson (c) 

 

 

 

 

Övriga närvarande/föredragande:  

Pia Sjunnegård Dahlbom, bitr. regionpolischef 

Jan Evensson, regionkansliet (del av mötet) 

Lone Callias, Avdelningen för särskilda utredningar 

Gunnar Edeland, Regionkansliet/GSD 

Marie Borgh, PO Nord 

Christoffer Wedelin, Utredningsenheten 

Gunnar Appelgren, Regionkansliet 

Joakim Sturup, Regionkansliet 

Gunnar Appelgren, Regionkansliet 

Marie Vällstrand, sekr. 
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1. Inledning och fastställande av dagordning 

Regionpolischef Ulf Johansson hälsar alla välkomna, förklarar mötet öpp-

nat och dagordningen fastställs. 

 

 

2. Regionpolischefens information om aktuella frågor i regionen –  

a) Verksamhet 

Ulf Johansson inleder med att informera om den nye rikspolischefen An-

ders Thornberg som tillträder den 15 februari 2018. Övriga aktuella frågor 

är lönerörelsen, skjutningar och brott i nära relation. I den sista delen kraft-

samlar vi med 25 poliser, anställer ett 60-tal civilanställda för att stärka ut-

redningsverksamheten och ser över metodiken för att bli ännu effektivare. 

Fredrik Bratt, biträdande polisområdeschef i polisområde Nord, har fått ett 

samordnande uppdrag med utmaningen gällande det ökande våldet i kri-

minella miljöer, lokala problembilder och vardagen i verksamheten med 

utredning och lagföring. Vi flyttar fram positionerna för att bli varaktigt 

bättre på lång sikt och även vad gäller stöldligor och gräns- och underrät-

telsearbetet. Vi har haft en resurssatsning i ett tufft resursläge och böjar se 

effekten av PKC-satsningen och även utvecklingen av våra jourer.  

 

 

3. Personal, aktuell information  
Material är utsänt i förväg  

Ett resonemang förs gällande sjuktal, belastning och utvecklingen av ande-

len poliser i yttre tjänst på lokalpolisområdena. Alla nya poliser fram till 

2020 kommer att placeras på lokalpolisområdena och även en viss omför-

delning. HR-avdelningen nationellt arbetar fram en analys och förslag på 

hur vi ska bli en mer attraktiv arbetsgivare och locka fler till polisyrket. 

Detta kommer att diskuteras vidare i den nationella ledningsgruppen. 

 

 

4. Ekonomi, aktuell information 

Material angående lägesbilden för region Stockholm 

är utsänt till deltagarna i förväg. Ett kort resonemang förs 

om fakta och analys. 

 

 

5. Information från Särskilda utredningar 

a) Rapport från utskottets arbete 

Lone Callias redogör för utskottsmötet som genomfördes den 31 januari 

2018. Under perioden 20 november till den 29 januari 2018 inkom 29 

ärenden till enheten i Stockholm gällande polisanställda. Under samma pe-

riod avslutades 73 ärenden. Vid utskottsmötet gjordes en genomgång av 12 

ärenden för presentation och frågor. Ett ärende avsåg PO Gotland, i övriga 
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delar gällande Stockholm. Aktuella brottskategorier är osant intygande, 

misshandel, ofredande, stöld, sexuellt ofredande, framkallande för fara för 

annan, muta m.m. 

Mariana Moreira Duarte tar upp en diskussion om PL13-avlägsnanden gäl-

lande förflyttning av unga berusade kvinnor som inte är olagliga, 

men som kan kännas tveksamma och moraliskt fel.  

Jan Evensson ger en kort bakgrund till hur polisen arbetar vid kommende-

ringar och uppger att det kan finnas anledning att titta på metoderfrågor vid 

omhändertaganden.  

 

 

6. Information från gruppen för skiljande- och disciplinärenden- 

Gunnar Edeland  

Gunnar Edeland inleder med att berätta att gruppen får tillbaka ärenden 

från Särskilda utredningar som är färdighanterade och inte bedömts som en 

brottslig handling och återknyter till frågan om avlägsnanden och där man 

bör tittar på in dialog ska föras med ansvariga chefer för att sprida kun-

skap. Ulf Johansson inflikar att dessa frågor tas upp regelbundet i den reg-

ionala operativa strategiska ledningsgruppen med en återkoppling till aktu-

ella händelser. Gunnar Edeland redogör vidare för aktuella ärenden och 

vidtagna åtgärder/beslut som avser vådaskott, olämpligt uppträdande, nar-

kotikaanvändning i tjänsten och falska bokningar i passystemet.  

Han informerar om att Polisen noggrant går igenom och hanterar anmäl-

ningar i samband med #metoo-uppropen. 

Det konstateras att uppropen inte medfört någon större mängd anmälning-

ar. Det har varit ett lågt inflöde till PAN, som ställde in sammanträdet i ja-

nuari 2018.        

               

 

7. Fokusområde/fördjupning 

Grova brott och skjutningar – särskild händelse Max 

- Jan Evensson, Marie Borgh, Christoffer Wedelin och Gunnar Appelgren 

Jan Evensson ger en kort bakgrund och uppger att de senaste åren har en 

ökning av våld mellan kriminella grupper skett. Användningen av skjutva-

pen har ökat och det har medfört fler mord och mordförsök. Situationen är 

den samma i de större städerna i hela landet. Trots ett hårt arbete från reg-

ionens sida som resulterat i ett flertal lyckosamma utredningar där långa 

fängelsestraff utdömts och ett stort antal beslagtagna skjutvapen,  

fanns det ett behov av att kraftsamla ytterligare och att öka sina ansträng-

ningar. Brottskurvan ska brytas. I börjar av 2017 fattade regionpolischefen 

och biträdande regionpolischefen ett beslut om den särskilda händelsen 

Max med en särskild organisation, ledning och ett tydligt behov att koor-

dinera den operativa resursen. I SH Max 2.0 identifieras ett antal aktörer 

som arbetet riktats mot. Vi har valt ut fem aktörer/grupper/nätverk som vi 

särskilt riktar vårt fokus och arbete på. Antalet mord och mordförsök var 

som mest uppe i 150 st, i föregående vecka 135 st och 122 st i nuläget.  

Vår kraftansträngning har givit en positiv effekt och en relativt lugn period 

sedan tre veckor tillbaka. Vi har en bra kontroll på aktuella individer och 

utmaningen består av att hålla i helheten med den begränsade resursen. 

Vi kopplar även på forskningsdelen med hjälp av kompetens genom reg-
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ionkansliet och andra instrument som samverkan med staden och kommu-

nen inklusive avhopparverksamheten. En kriminell karriär bedöms kosta 

samhället c:a 100 miljoner kronor. Unga har ett stort våldskapital i många 

delar och vi försöker påverka aktuella familjemedlemmar. 

Marie Borgh, operationsledare i SH Max, arbetar mer konkret i insatsen 

och beskriver arbetet med fokus på nätverk och multikriminella individer. 

Vi följer även tips om vapen och införsel, vilket innebär en nära samver-

kan med Gränspolisenheten. Vi samordnar regionens resurs dygnet runt i 

samråd med polisområden och enheter. Antalet beslagtagna vapen uppgick 

under 2017 till 197 st och 66 st hittills i år. Vapenamnestin pågår och vi 

tagit emot 171 vapen varav fyra automatvapen. Den regionala utrednings-

enheten finns kopplad som resurs till polisområde nords och syds pro-

blembild. Gunnar Appelgren och Joakim Sturup vid regionkansliet arbetar 

aktivt med forskningen, fasteorier och hur vi långsiktigt ska förtjäna tillit. 

Inriktningen styrs mot att på 15-20 års sikt bryta kurvan baserat på en ve-

tenskaplig och praktikerstyrd forskning med en koppling av den kunskapen 

mot det operativa arbetet för en långsiktigt socialt hållbar utveckling som 

utgår ifrån helheten med familj, sysselsättning, hälsa m.m. Det kan även 

kopplas till BIN-uppdraget. Ett kontrakt har upprättats med Umeå univer-

sitet under tre år för att närmare undersöka tillitsbegreppet och framgångs-

rikta metoder. Vi arbetar även aktivt med arbetsmiljön för våra medarbe-

tare i aktuella områden så att de orkar arbeta kvar med syfte att minska ut-

sattheten, t.ex. genom kroppsburna kameror. Vi arbetar för att bygga en 

plattform i det breda samhällsperspektivet och det rättsvårdande uppdraget. 

Joakim Sturup, tidigare forskare vid Karolinska Institutet, berättar kort om 

ökat fokus på både försök och fullbordade brott med syfte att öka uppklar-

ningen och en kopplingen till en databas för att finna bakomliggande orsa-

ker och framgångsfaktorer med syfte att erhålla en helhetsbild.  

Internetspaning är en metod av många. 

Magnus Ramstrand gör en koppling till EST i Sollentuna och vikten av en 

koncentration av insatser i civilsamhället. Mariana Moreira Duarte ta upp 

vikten av den upplevda tryggheten.  

Gunnar Appelgren framhåller att om vi lyckas med att integrera den prak-

tikerstyrda forskningen i det operativa arbetet kommer det att vara en helt 

unik metod. Ulf Johansson avslutar med att detta kommer att vara mycket 

viktigt för framtidens arbete i regionen.  

 

 

8. Workshop - Utvärdering och ett resonemang angående upplägg 

delaktighet och information utifrån uppdraget och 

den rådgivande och stödjande rollen – Jan Evensson 

En kort genomgång görs av rådets grundläggande uppdrag. 

Sammanfattningsvis förs ett resonemang om en bristande närvaro bland 

ledamöterna, man upplever en god möjlighet till insyn i regionens arbete, 

en utveckling av aktuella fördjupningsområden vid dagordningen och den 

rådgivande delen hur informationen kan föras vidare, ett långsiktigt fokus 

för hur kan arbeta tillsammans och att Polisen i ännu större utsträckning 

bör använda sig av rådet som ett rådgivande organ. Det anses positivt att få 

aktuella presentationer till sammanträdena i förväg för en god förberedelse. 

Vi kommer under kommande möten att fördjupa oss ytterligare i frågan. 
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9. Övriga frågor – Ordföranden m.fl. 

Inga övriga frågor anmäls vid detta möte. 

 

 

10. Nästa sammanträde – Ordföranden 

Nästa sammanträde är den 2 maj 2018. 

 

 

11. Mötets avslutande 
Ordföranden tackar deltagarna och förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

Marie Vällstrand 

 

 

 

Justeras  Justeras 

 

 

Ulf Johansson Magnus Ramstrand 
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