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lyft olika förbättringsåtgärder eller vem det berör. Därefter följer en fördjupad diskussion
kring de olika områdena. 

7.1 Distriktets bedömandearbete

En genomgång av lägesbilder från Västerorts Taktiska centrum (TC) samt lägesrapporten 
till distriktets operativa ledningsgrupp (OLG) har gjorts med fokus på social oro. Detta för
att utläsa vad som lyfts till ledningen och av ledningen innan oroligheterna bröt ut. 

Operativa ledningsgruppen
Den 25 april 2013 skrev Underrättelsesektionen i Västerort i lägesrapporten till OLG angå-
ende social oro i Södra Järva att ”Ett mönster som kan skönjas är att individer i området använder 
sig av händelser, exempelvis hyreshöjning, omplacering av personal för att legitimera brottsliga handlingar. 
Vi kan konstatera att de för tillfället har ”lyckats” då Tornet har dragit tillbaka sina planer på 
om/nybyggnationer något som uppmärksammats även i media.”

OBS-info
Ett par dagar senare, inför 1 maj och Kristihimmelfärdshelgen, publicerades en text lik-
nande följande på distriktets OBS-info: ”Med anledning av den sociala oro som tilltagit de senaste 
veckorna vill vi påminna om hur den sociala oron utvecklade sig under Kristihimmelfärdshelgen 2012. Då 
hade vi ett liknande scenario med flera händelser av typen social oro med hot och våld mot tjänsteman, 
våldsamma upplopp, skadegörelse på skolor samt bränder i Södra Järva. I år står vi nu inför två veckor 
med liknande ledigheter mitt i veckan då onsdag den 1 maj samt torsdag den 9 maj (Kristi himmelsfärds
dag) är röda dagar. Den sociala oron kan även ”spridas” till Rinkeby, vilket inträffade i maj 2012.”
Eftersom den information som publiceras på OBS-info inte sparas har det inte varit möjligt 
att i efterhand se vilken övrig information som har delgetts där.

Taktiska centrumet
De dagliga lägesbilderna under maj 2013 från Taktiska centrumet visade att händelser av 
typen social oro i Södra Järva (Rinkeby och Tensta) har flaggats vid flera tillfällen. Gällande
den man som sköts till döds av polis i Husby den 13 maj 2013 omnämndes detta i lägesbil-
den dagen efter och där det stod också att frågor från allmänhet/media hanterades av City. 
På samma lägesbild uttryckte jourförundersökningsledaren generellt att det ”Känns som om 
säsongen är igång vad gäller social oro. Utbildningen i Social oro börjar ge resultat, samarbetet är gott.”.

Från lägesbilden den 15 maj 2013 stod det som information från den taktiska ledaren att
Megafonen skulle ha en demonstration i Husby och att grunden för detta var att polisen 
ska ha gått ut med felaktiga uppgifter. Dagen efter, den 16 maj, kom information från Kista 
närpolis om att demonstrationen hade gått lugnt tillväga. 

I lägesbilden de följande dagarna rapporterades det återigen om Södra Järva och orolighet-
erna där. Helginsatsens inriktning för helgen 17-19 maj blev enligt lägesbilden den 17 maj 
på ungdomsmiljöer i första hand i Södra Järva, Ekerö och Hässelby/Vällingby.

I slutet av samma vecka fanns det information om att något skulle hända i Husby på freda-
gen eller lördagen. Denna information gick till Helginsatsen där man hade en beredskap för
detta, men inget hände då. Närpolisbefälet i Kista, som arbetade under lördagskvällen den 
18 maj, har berättat att det var mycket diskussion bland ungdomarna om 69-åringen som 
skjutits till döds. Det var dock felaktig information som florerade, bland annat att tio skott
hade avlossats och att polisen mörkade vad som hänt. Både närpolisbefälet och närpolis-


