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Eftersom Underrättelsesektionen är ansvarig för att förmedla en lägesbild till Taktiska cent-
rumet och till L-KUT kräver detta att erfarenhetsberättelser och annan information för-
medlas direkt till den lokala KUTen. Detta är också konstaterat i det lokala inriktningsbe-
slutet för social oro.

Mycket av debatten bland både ungdomar och andra fördes på de sociala medierna. Under-
rättelsesektionen i Västerort upplevde ett stort glapp och en frustration då de inte har 
kompetensen eller behörigheten att internetspana. Polismyndighetens samordnare för soci-
ala medier har berättat om två program5 på Internet för att lägga upp sökningar på vissa 
ord i sociala medier, exempelvis ”husby” eller ”stockholmriots”. Att använda sig av detta 
och att utbilda personal på exempelvis Underrättelsesektionen i internetspaning är nödvän-
digt för att distriktet ska hänga med i utvecklingen och kunna inhämta information även 
därifrån.

Av stor vikt för Västerort är att se på den sociala oron i ett längre perspektiv och utma-
ningen för distriktet är att bedriva mer långsiktiga insatser och utredningar mot individer 
som ägnar sig åt social oro. Social oro är komplext och inte heller något som polisen ska 
arbeta med själva. Därför bör det finnas en långsiktig strategisk plan för social oro där 
samtliga enheter ansvarar för informationsinhämtning.

Ett behov som framkommit i utvärderingen enligt Underrättelsesektionen i Västerort är att 
det vid liknande händelser borde finns en operativ koordinator hos L-KUT som kan och 
får styra över operativa resurser dag- och kvällstid. Detta för att kunna agera på informat-
ionen som kommer in eftersom Underrättelsesektionen i Västerort saknade mottagare för 
information dag- och kvällstid.

Något som har försvårat utvärderingen av arbetet med den sociala oron är avsaknaden av 
dokumentation från den lokala staben. Därför kan det vara av vikt att utse en sekreterare 
som för anteckningar om vad som diskuteras och beslutas.

7.2 Distriktets ledningsarbete

I detta avsnitt har resultatet av intervjuerna delats upp dels dygnsvis, dels i områden som 
framkommit.

Natten mellan söndag 19 maj och måndag 20 maj – ”första natten”
Enligt vad som framkommit i intervjuerna beskrivs händelserna mellan söndagen den 19 
maj och måndagen den 20 maj generellt som ”överraskande”. Det som inträffade hantera-
des i linjeverksamheten av den yttre kommissarien tillsammans med tillgängliga radiobilar. 

Natten mellan måndag 20 maj och tisdag 21 maj – ”andra natten”

Med anledning av oroligheterna i Husby beslutades på måndagen den 20 maj vid ett ex-
trainsatt R-OLG om en särskild händelse med inriktning på ordningshållning och lagföring.

Inför det som kom att bli den andra natten, natten mellan måndag 20 maj och tisdag 21 
maj, var tanken att polisen skulle äga initiativet och därför togs en lokal resurs ut. Denna
dimension skulle kunna hållas på längre sikt, fram till den planerade insatsen i samband 
med skolavslutningarna i juni 2013.

5 Exempelvis kurrently.com och tweetdeck-applikationen


