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Erik Olsson (S)
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Alexander Torin (M)
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Lena Olsson (V)
Samuel Hagström (Kd)
Birgitta Karstensson (Mp)
Frånvarande

Kent Grängstedt (S)
Benny Rosengren (SD)
Monica Lundin (L)
Föredragande

Robert Stragnér, kommissarie, avdelningen för särskilda utredningar
Marie Gulbrandsen, jurist/handläggare, GSD Bergslagen
Lotta Molinder, verksamhetscontroller, regionkansli Bergslagen
Marie Åkerlund, t.f. chef, HR Bergslagen
Annelie Finnebäck, ekonomicontroller, ekonomienheten Bergslagen
Tony Winkler, regionkanslichef Bergslagen
Elisabeth Anestad, chef Polisområde Örebro län
Övriga

Åsa Gidlöf, sekreterare
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Mötets öppnande och upprop av ledamöter
Biträdande Regionpolischefen
Åsa Gidlöf

Biträdande Regionpolischefen förklarade mötet öppnat. Avstämning av närvaro.
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Fastställande av dagordning, val av justerare och
föregående protokoll
Biträdande Regionpolischefen

Dagordningen godkändes och fastställdes, med undantag för punkt 7.3 som utgick, tas upp vid ett senare tillfälle. Till justerare utsågs Lena Olsson.
Genomgång av föregående mötesprotokoll. Protokollet lades till handlingarna
utan tillägg.
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Bitr. Regionpolischefen informerar

Bitr regionpolischefen informerade om aktuella frågor.
Under juni månad 2019 har Rikspolischefen fattat ett beslut om en extra satsning på särskilt utsatta brottsoffer, med en budget på 304 mnkr, där efter fördelning region Bergslagen får 25 mnkr från januari 2020. Dessa medel kommer bl
a att användas till att fylla luckor i vår nuvarande organisation med rätt kompetens, bl a för internetrelaterade brott.
Informerade även om den nya regionala sektionen IT-brottcentrum som håller
på att inrättas.
Ett glädjande besked var också att det antagits 939 st studenter till Polisutbildningen som startar hösten 2019 och att det finns 17500 sökande till utbildningen
som startar VT 2020.
Informerade också om att rekryteringen av ny ekonomichef och HR-chef till
region Bergslagen är i stort sett klar.

4

Information från nationella insynsrådet

Lena Olsson informerade från förra mötet i nationella insynsrådet.
Protokollet finns att läsa i sin helhet på Polisen.se: https://polisen.se/ompolisen/orgnisation/polismyndighetens-insynsrad/
Det som bl a informerades om i rådet gällde de ca 300 mnkr som avsatts till
särskilt utsatta brottsoffer. Att många poliser återanställs i myndigheten. Även
att det anställts nya avdelningschefer för ekonomiavdelningen och HRavdelningen. En säkerhetschef har också anställts i Polismyndigheten.
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Särskilda utredningar/Arbetsrättsliga utredningar
Robert Stragnér, SU

Redogörelse av statistik avseende ärenden som utreds vid Avdelningen för särskilda utredningar (SU). Under tertial 1 2019 har 90 ärenden anmälts avseende
polisanställda i region Bergslagen. Av dessa inleddes förundersökning i 13
ärenden.

Arbetsrättsliga utredningar
Marie Gulbrandsen, GSD
Rapportering från Gruppen för skiljande- och disciplinärenden avseende regionens arbetsrättsliga ärenden 1 jan-24 juni 2019. Utfallet visade i stort, lika antal
ärenden som för motsvarande period 2018. Vidare redogjordes för de ärenden
nationellt som varit uppe för prövning i Personalansvarsnämnden (PAN) under
maj och juni 2019.
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Polisens resultat - VEK

6.1

Verksamhetsresultat
Lotta Molinder

Redogörelse av Region Bergslagens verksamhetsvolymer t o m maj 2019.
Regionen har haft 48 220 anmälda brott tom maj, vilket är en minskning i jämförelse med föregående år med 566 färre anmälda brott (-1,2 %). Inkomna
ärenden har varit 33 333, vilket är en minskning med 687 (-2 %).
Den brottskategori som minskat mest är tillgrepp i butik.
Region Bergslagen har redovisat 5 461st ärenden till åklagare tom maj, vilket är
379 färre ärenden än föregående år, men samma mängd som år 2016 och år
2017. Öppna ärenden per den sista maj är 14 526, vilket är en ökning med
knappt 1000 ärenden mot föregående år.
Region Bergslagens utredningsandel är t o m maj 2019 32,7%.

6.2

Personal
Marie Åkerlund

Redogörelse avseende region Bergslagens resursläge. Presentation av regionens
resurser med fördelning mellan resp polisområden. Antalet anställda är i nuläget
1 895, varav 1368 är poliser. Totalt finns 57 % av Bergslagens resurser på lokalpolisområdesnivå, varav 30 % hör till ingripandeverksamheten (IGV). Motsvarande totalvärde bland alla regioner är 49 %.
Prognosen för antalet antagna polisaspiranter fram till 2020 beräknas till 208
vilket är en tillväxt för regionen på 7 %.
Bergslagen har en låg sjukfrånvaro, 4,2 %, vilket även är ett snitt för hela myndigheten.
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Ekonomi
Annelie Finnebäck

Regionens budgetram för 2019 är fastställd till 1 270 mnkr fördelat på personalkostnader, varor och tjänster samt kapitalkostnader. Det ekonomiska läget i regionen ser bra ut. Regionens kostader är i nivå med budget efter april månads
utgång. Prognosen för 2020 förväntas innebära en budget i balans, den beräknade budgetramen för 2020 är 1390 mnkr.
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Verksamhet region Bergslagen

7.1

Tillväxt 2024
Tony Winkler

Regionkanslichefen redogjorde för regionens övergripande plan för Serviceprogram 2024. Det stöder primärt tre strategiska initiativ med tyngdpunkt på:
-digitalisera
- utveckla medborgarmötet
- renodla och samverka
Programmet förväntas generera stora interna effekthemtagningar så att polisen
kan koncentrera sig på de uppgifter som enbart Polismyndigheten kan utföra.
Exempel på digitala e-tjänster som kan bli aktuella för medborgarna är passansökan, tillståndsansökan, realtidsanalys av information – interaktion med medborgarna i realtid.
Medborgarnas behov ska så lång som möjligt tillgodoses redan vid första kontakten.
7.2

Säskilt utsatt område – Vivalla
Elisabeth Anestad

Polisområdeschefen för Örebro län redogjorde för den kraftsamling som gjorts i
Vivalla och i utsatta områden.
De utmaningar som polisen ställs inför i dessa områden är bl a ungdomskriminalitet, våld i offentlig miljö, otrygg skolmiljö m m. men det problemet som
bedöms som störst är handeln med narkotika.
Samverkan i området fungerar mycket bra mellan bl a skola, Örebro Kommun,
och andra myndigheter. Finns även ett mycket gott samarbete med Öbo (Örebro
Bostäder).
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Övrigt

8.1

Möte med regionpolisrådet i Sälen
Lena Olsson

Frågeställning om ett ev möte med regionpolisrådet i Sälen när stationen är färdigställd. Frågan hänskjuts till möte när ordinarie mötesordförande är närvarande.
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Bemötandefrågor
Lena Olsson

Lena Olsson tar upp att det framförts kritik mot polisen från ambulanssjukvårdare i Dalarna. Enl uppgift ska polisen haft resursbrist vid olyckor och inte kunnat komma till platsen. Lena Olsson säger att Region Dalarnas program för avvikelser kan ge mer info.
8.3

Skrivelse till regionpolischef Dan Persson
Lena Reyier

Lena Reyier informerade om att 6 st kommunalråd i Dalarna har skickat en
skrivelse till regionpolischef Dan Persson angående utlovad polisförstärkning i
området.
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Nästa möte

Tisdag den 1 oktober 2019, kl. 13:00-16:00, fysisk närvaro i Örebro.
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Sammanträdets avslutande
Bitr. regionpolischefen

Bitr. regionpolischefen lade förslag på punkter som kan ingå i nästa möte,
- Beskrivning av IT-brottscentrum
- Sexualbrott, redovisade ärenden samt balans
- Information om Regionalt samverkansråd (RSR)
- Medborgarlöften, nuläge
Bitr. regionpolischefen tackade och förklarade mötet avslutat.
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