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 Datum  
  2018-06-19  

 Diarienr (åberopas)   

    

   

   

 

 

 

 

Postadress 

Polismyndigheten 
106 75 Stockholm 

Besöksadress 

Norra Agnegatan 33-37 
Stockholm 

Telefon 

114 14 

Webbplats 

polisen.se 

E-post 

registrator.stockholm@polisen.se 

 
 

Möte med regionpolisråd Stockholm vid Polismyndigheten 

den 19 juni  2018 

 

 
 

Närvarande:  

Pia Sjunnegård Dahlbom, ordf. 

Rana Carlstedt (s) 

Mariana Moreira Duarte (mp) 

Ida Karlbom (m) 

Sofia Paulsson (m) 

Eva Öhbom-Ekdahl (m) 

Magnus Ramstrand (kd) 

Meeri Wasberg (s) 

Katja Nyberg (sd) 

 

 

 

Frånvarande: 

Claes Thunblad (s) 

John Aspendal (s) 

Gunilla Roxby Cromvall (v) 

Pär Henriksson (m) 

Anti Avsan (m) 

Christian Ottosson (c) 

Martin Andreasson (l) 

 

 

Övriga närvarande/föredragande:  

Jan Evensson, regionkansliet  

Gunnel Lindqvist, Avdelningen för särskilda utredningar 

Gunnar Edeland, GSD 

Annika Lindroth, KC valkommenderingen 

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

Bitr. regionpolischef Pia Sjunnegård Dahlbom hälsar alla välkomna, 

förklarar mötet öppnat och dagordningen fastställs. 

 

 

2. Regionpolischefens information om aktuella frågor i regionen –  

a) Verksamhet 

Pia Sjunnegård Dahlbom delger en aktuell lägesbild avseende verksamhet-

en i regionen. Vi fokuserar vidare på arbetet med grova brott, även att en 

exitplan tas fram för den särskilda händelsen Max avseende grova brott. 

Det finns fortfarande flera pågående konflikter, ofta uppgörelser i narkoti-

kavärlden med konkurrens om marknaden, där vi förväntar oss vädergäll-

ningar. Nätverken fylls på underifrån med rekryteringar med bl.a. bröder 

och kamrater där gängledaren blir en förebild. Vidare fokuserar regionen 

på utredning och lagföring gällande brott i nära relation med en insats 

”Svea” med bl.a. förstärkningar till polisområdena nord och syd med syfte 

att arbeta av balanser, även grova brott, med enklare ärenden som styrs 

mot lokalpolisområdena. Vi ser även mycket goda resultat för pilotpro-

jektet med snabbare lagföring i PO Nord. Vi tittar vidare på möjligheten att 

sprida detta vidare i regionen och nationellt. 

En strategi och en kraftsamling för arbetet med brottsaktiva startar nu i full 

kraft, där en total lägesbild för övriga områden och hela landet görs för-

gärningsmän som begått många brott på flera platser. Det är i övrigt ett 

stort inflöde avseende bedrägeribrott när det nationella bedrägericentret tar 

om hand ärendena och vi kommunicerar återkommande brottsförebyg-

gande information till bl.a. pensionärsföreningar och banker. 

 

 

3. Personal, aktuell information - Ordföranden 

Material avseende personalstatistik med mindre analyser för region Stock-

holm är utskickat till mötesdelagarna i förväg. En kort information gäl-

lande arbetet med regionens översyn av personalresurs och dimension-

eringsmodell ges. En fråga ställs gällande varför kvinnor är mer sjuk-

skrivna än män och en analys och information kommer att lämnas på nästa 

sammanträde.  

 

 

4. Ekonomi, aktuell information - Ordföranden 

Material och statistik angående lägesbilden för region Stockholm 

är utsänt till deltagarna i förväg. Vi konstaterar att tilldelad budget hålls. 

Dock har möjlighet inte funnits att rekrytera i tillräckligt snabb takt och på 

kort sikt kommer det fortsatt att finnas svårigheter med att rekrytera poli-

ser. 
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5. Information från Särskilda utredningar – Gunnel Lindqvist 

a) Rapport från utskottets arbete 

Gunnel Lindqvist redovisar verksamhetsstatistik gällande avdelningen för 

särskilda utredningar avseende tertial 1 2018. Denna innehåller antalet in-

komna brottsanmälningar c:a 460 st, brottstyper där tjänstefel, våldsbrott, 

ofredande och stöld/snatteri är de mest förekommande brottstyperna. 

Vidare rapproteras om antalet inledda förundersökningar, fokusområden 

arrest, ingripande och migration. Hon uppger att vid nästa sammanträde 

kommer en mer fördjupand bild att delges av utvalda aktuella ärenden. 

Under perioden 16 april till 7 juni 2018 har 49 ärenden inkommit till en-

heten och under samma period har 58 ärenden avslutats, varav två ärenden 

lett till FU-protokoll. Avseende de avslutade ärendena avser 52 ärenden 

poliser och 6 ärenden civilanställda. Ett tiotal ärenden togs upp på föregå-

ende möte i det särskilda utskottet. 

 

 

6. Information från gruppen för skiljande- och disciplinärenden- 

Gunnar Edeland 

Gunnar Edeland informerar om gruppens arbete kring de färdighanterade 

ärendena där man tittar vidare på andra åtgärder som arbetsgivaren bör 

vidta såsom disciplinära påföljder och andra moment. För region Stock-

holm redogör han för aktuella ärenden. Det första avser en varning som är 

utdelad för ett vådaskott, olämpligt uppträdande av en instruktör, två ären-

den med medarbetare som visat sin polislegitimation på fritiden, vapenfrå-

gor gällande glömda vapen på toalett och i en bil som fått inbrott. De se-

nare ärendena genererade löneavdrag. Gruppens arbete handlar också om 

att dra slutsatser för att eventuellt se behov av att ändra rutiner, kompe-

tensutveckling eller andra kompetensutvecklande åtgärder och återkom-

mande individer eller grupper. Han nämner att även bisysslor som inte an-

mälts till Polismyndigheten bedöms. Mariana Moreira Duarte efterfrågar 

mer fördjupade analyser och mönster på kommande möten. Ett resone-

mang förs kort om ärenden gällande pengar som försvinner i arrester och 

behov av vapenutbildning. 

 

7. Fokusområde/fördjupning 

a) Valkommenderingen 2018- Annika Lindroth 

Annika Lindroth, kommenderingschef för valkommenderingen 2018 i reg-

ion Stockholm, informerar om polisens arbete inför årets val. 

Det finns en nationell kommendering som fungerar som ett övergripande 

paraply till alla polisregioner avseende polisens verksamhet i samband 

med valet. För region Stockholm har arbetet pågått sedan januari avseende 

stabsarbetet. Inledningsvis handlade det om händelser med opinionsytt-

ringar, vidare i urval en tidslinje med partiledartalen på Centralstationen, 

minnesceremonier efter terrorattentatet den 7 april, aviserat toppmöte, 

Första maj-evenemang i Stockholm och Boden, vårtal, Järvaveckan, Al-

medalen, Pride, valupptakt, valdagen och riksdagens öppnande. Ett reso-

nemang förs kring Region Gotlands beslut att inte bevilja mark till NMR 

under Almedalsveckan och att Polisen ger tillstånd att ha en allmän sam-

mankomst med t.ex. utdelning av flygblad. Det har förts en bra kommuni-

kation med dialogpolisen. Under valperioden har c:a 70 000 tillståndsan-
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sökningar hanterats i rättsavdelningens system. Varje dag samlas underrät-

telseenheten, Säpo, dialogpolisen, polisinsatschef m.fl. och ser över kom-

mande dags aktuella och planerade händelser för en bedömning av eventu-

ella risker på en skala med rött-gult-grönt, polisen roll etc. Man arbetar 

också nära personsäkerhetsgruppen. Vid politiska evenemang kan säker-

hetsansvariga och berörda poliser på plats kontaktas. Vi arbetar även med 

taktiska övervägnar utifrån information genom internetspaning i god sam-

verkan med Säkerhetspolisen. 

 

8. Övriga frågor – Ordföranden m.fl. 

a) Uppföljning avhopparverksamheten – Jan Evensson 

Jan Evensson delger en kort reflektion och information från föregående 

möte. 

b) Information om inkommen fråga från Rana Carlstedt gällande arbetet 

med moskén på Södermalm delges och har besvarats per mail från lokalpo-

lisområdeschefen Peter Ågren. Vi har en regelbunden kontakt med mos-

kéns företrädare. 

c) På fråga gällande vapenamnestin har 1 993 vapen inkommit till Polisen 

under perioden 1 februari till den 30 april. Sprängmedelsamnestin startar i 

oktober. 

d) På fråga gällande ökning av antalet sexualbrott kan det förklaras genom 

en omarbetning av brottsbeskrivningen med en bredare lagstiftning, vilket 

ger en svårighet vid jämförelser över tid. Våldtäkter är akuta ärenden där 

vi vidtar alla åtgärder vi kan omgående. Äldre ärenden kan vara mer svå-

rutredda. Bearbetade ärenden har blivit fler och ett fokus för ärenden för 

brott i nära relation vilket står högt på agendan. 

e) En kort information lämnas om aktuella chefsförordnanden i region 

Stockholm med förlängningar, nya uppdrag, pension och omflyttning. 

Ett särskilt utskick om detta kommer att göras till ledamöterna. 

 

 

9. Nästa sammanträde – Ordföranden 

Nästa sammanträde är den 27 september 2018. 

 

 

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

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

Marie Vällstrand 
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Justeras   Justeras 

 

 

Pia Sjunnegård Dahlbom Eva Öhbom Ekdahl 
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