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Datum

2019-11-05
Diarienr (åberopas)

Saknr

A072.449/2019

100

Polismyndigheten
Polisregion Bergslagen
Sandra Sjöholm Näsman

Möte med Regionpolisråd Bergslagen
Datum för mötet

Klockan

Plats

2019-11-05

13:05-15:40

Polisstyrelsen, Rättscentrum, Örebro

Kallade

Närvarande

Niclas Hallgren, biträdande regionpolischef
Hans Unander (S)
Carina Dahl (S)
Kristina Svensson (S)
Kent Grängstedt (S)
Maria Haglund (M)
Paul Brännlund (Sd)
Benny Rosengren (Sd)
Lena Reyier (C)
Birgitta Karstensson (Mp)
Frånvarande

Erik Olsson (S)
Alexander Torin (M)
Per Söderlund (Sd)
Lena Olsson (V)
Samuel Hagström (Kd)
Monica Lundin (L)
Föredragande

Mats Edsand, tf. gruppchef, avdelningen för särskilda utredningar Göteborg
Lotta Molinder, controller, regionkansli Bergslagen
Karl-Oskar Olsson, handläggare, HR Bergslagen
Ketil Sletbakk, chef ekonomi Bergslagen
Marie Forssten, chef, regionalt IT-brottscentrum
Elisabeth Anestad, chef, polisområde Örebro län
Mats Scherp, chef, lokalpolisområde Hallsberg
Övriga

Sandra Sjöholm Näsman, chefssekreterare
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Mötets öppnande och upprop av ledamöter
Bitr. regionpolischefen
Sandra Sjöholm Näsman

Biträdande regionpolischefen förklarade mötet öppnat. Avstämning av närvaro.
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Fastställande av dagordning, val av justeringsman och
föregående protokoll
Bitr. regionpolischefen

Dagordningen godkändes och fastställdes. Till justerare utsågs Carina Dahl.
Genomgång av föregående mötesprotokoll. Protokollet lades till handlingarna
utan tillägg.
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Biträdande regionpolischefen informerar
Polisregion Bergslagen
Bitr. regionpolischefen

Biträdande regionpolischefen informerade om aktuella frågor.
Regionledningen har genomfört en budgetsdialog med nationella ekonomidirektören med fokus på verksamhetsåren 2020-2024. Dialogen berörde förutom ekonomin även bl.a. rekrytering av specialkompetenser och regionens aktivitetsplan
vilken bygger på myndighetens strategiska verksamhetsplan.
Bergslagens strategiska inriktning för åren 2020-2024 innehåller flera nyckelaktiviteter med förankring i Tillväxt 2024, bl.a. inrättande av ett regionalt bedrägericenter, en särskild satsning avseende särskilt utsatta brottsoffer samt flera andra
aktiviteter som ska ingå i den strategiska verksamhetsplanen.
Regionen har tittat på den nuvarande förmågan och konstaterar att vi jobbar lokalt
och nära med mer än hälften av resurserna placerade nära medborgarna i regionens lokalpolisområden. Vidare pågår ett utvecklingsarbete för att redovisa fler
ärenden till åklagare vilket i sin tur leder till minskade balanser och ledtider.
En konferens har genomförts där resultatet av Internrevisionens granskning av
Polismyndighetens kultur presenterades. Rikspolischefen har beslutat om en åtgärdsplan utifrån de rekommendationer som Internrevisionens granskning resulterat i.
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Information från nationella insynsrådet

Punkten utgick pga sjukdom.
Protokollet finns tillgängligt på Polisen.se: https://polisen.se/ompolisen/orgnisation/polismyndighetens-insynsrad/
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Särskilda utredningar/Arbetsrättsliga utredningar
Mats Edsand, SU

Avdelningen för särskilda utredningar har noterat en marginell ökning gällande
ärenden som rör sexuellt ofredande och dataintrång och det verkar oftare röra nyexaminerade poliser som anmäls för detta. Avdelningen fortsätter att följa detta.
Ulf Mörkås har rekryterats som ny gruppchef för Avdelningen för särskilda utredningar Göteborg och börjar sitt arbete den 1 december.
GSD
Rapportering från Gruppen för skiljande- och disciplinärenden utgick pga sjukdom.
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Polisens resultat - VEK

6.1

Verksamhetsresultat
Lotta Molinder

Redogörelse av Bergslagens verksamhetsvolymer t.o.m. september 2019, inflödet
av ärenden och ärenden redovisade till åklagare. Särskild genomgång avseende
fokusområdet brott mot särskilt utsatta; brott i nära relation, våld mot barn, sexualbrott mot barn och våldtäkt.
6.2

Ekonomi
Ketil Sletbakk

Ekonomisk lägesbeskrivning. Vid utgången av 2019 lämnar Bergslagen en oförbrukad ram på mellan 5-10 mnk. Anledningen till överskottet är uteblivna rekryteringar till följd av långa ledtider i rekryteringsprocessen. Del av dessa medel har
använts till upplupna inköp och satsning på utredningsverksamheten.
Regionens budget för 2020 är fastställd till 1 404 mnk.
6.3

Personal
Karl-Oskar Olsson

Presentation av Bergslagens resursfördelning per september 2019, poliser och
civila. Totalt finns 56 procent av Bergslagens resurser på lokalpolisområdesnivå.
Motsvarande värde bland alla regioner är i genomsnitt 48 procent.
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Verksamhet region Bergslagen

7.1

Regionalt IT-brottscentrum (RC3)
Marie Forssten

Redogörelse avseende verksamheten vid regionens nyinrättade IT-brottscentrum,
även benämnt RC3. Verksamheten beräknas vara igång med full kapacitet under
2020. Sektionens uppdrag är bl.a. att förebygga och utreda brott med komplexa
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digitala inslag, internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn samt att vara ett
stöd till myndighetens övriga utredningsverksamhet i komplexa tekniska frågor.
7.2

Medborgarlöften
Elisabeth Anestad och Mats Scherp

Redogörelse av bakgrunden till och syftet med medborgarlöften samt en redovisning av lägesbild gällande arbetet med regionens medborgarlöften. Både nationellt
och i regionen spretar det väldigt vad gäller engagemang och samverkan mellan
polis och kommun.
Bergslagen har rekryterat en brottsförebyggande samordnare som tillsammans
med regionens kommun- och områdespoliser kommer att fortsätta att arbeta aktivt
med att nå målet om att vara en polis närmare medborgarna och att ta tillvara engagemanget i kommunerna.
Medborgarlöften ska finnas att ta del av på kommunernas hemsida.
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Övrigt

8.1

Fastställande av mötesdagar 2020
Bitr. regionpolischefen

Efter röstning beslutade biträdande regionpolischef att förlägga 2020 års mötesdagar till onsdagar kl. 13:00-16:00, enligt lämnat förslag. Fastställda datum:
19 februari, 15 april, 17 juni, 23 september, 28 oktober, 15 december (tisdag)
8.2

Verksamhetsbesök LPO Kristinehamn
Paul Brännlund

Rapportering från verksamhetsbesök hos kommunpolis vid LPO Kristinehamn.
8.3

Nationell fördjupningsdag 2020
Sandra Sjöholm Näsman

Rikspolischefens kansli har meddelat att man planerar en nationell fördjupningsdag för insynsråd och regionpolisråd den 26 oktober 2020. Mer information
kommer.
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Nästa möte

Tisdag den 10 december 2019, kl. 13:00-16:00. Regionpolisrådet samlas kl. 12:00
för att tillsammans avsluta året genom att inta en gemensam jullunch.
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Sammanträdets avslutande
Bitr. regionpolischefen

Biträdande regionpolischefen tackade och förklarade mötet avslutat.
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Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Sandra Sjöholm Näsman

Carina Dahl

Niclas Hallgren

