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Polismyndigheten
Polisregion Bergslagen
Sandra Sjöholm Näsman

Möte med regionpolisråd Bergslagen
Datum för mötet

Klockan

Plats

2019-12-10

13:08-16:05

Polisstyrelsen, Rättscentrum, Örebro

Kallade

Närvarande

Dan Persson, regionpolischef
Carina Dahl (S)
Kristina Svensson (S)
Erik Olsson (S)
Paul Brännlund (Sd)
Benny Rosengren (Sd)
Lena Reyier (C)
Lena Olsson (V)
Birgitta Karstensson (Mp)
Frånvarande

Hans Unander (S)
Kent Grängstedt (S)
Maria Haglund (M)
Alexander Torin (M)
Per Söderlund (Sd)
Monica Lundin (L)
Föredragande

Ulf Mörkås, gruppchef, avdelningen för särskilda utredningar Göteborg
Marie Gulbrandsen, jurist regionkansliet
Lotta Molinder, controller, regionkansli Bergslagen
Susanne Eriksson, chef HR Bergslagen
Ketil Sletbakk, chef ekonomi Bergslagen
Anders Forsberg, förundersökningsledare vid grova brott, polisområde Värmland

Övriga

Sandra Sjöholm Näsman, chefssekreterare
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Mötets öppnande och upprop av ledamöter
Regionpolischefen
Sandra Sjöholm Näsman

Regionpolischefen förklarade mötet öppnat. Avstämning av närvaro. Ledamot
Samuel Hedström har begärt sig entledigad från sitt uppdrag i regionpolisrådet.
Regionen inväntar beslut om ersättare.

2

Fastställande av dagordning, val av justeringsman och
föregående protokoll
Regionpolischefen

Dagordningen godkändes och fastställdes. Till justerare utsågs Paul Brännlund.
Genomgång av föregående mötesprotokoll. Protokollet lades till handlingarna
utan tillägg.
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Regionpolischefen informerar
Polisregion Bergslagen
Regionpolischefen

Regionpolischefen informerade om aktuella frågor.
Polismyndighetens Strategi 2024 innehåller tre långsiktiga mål; Framgångsrik
brottsbekämpning och uppklarning, Stark lokal närvaro och Attraktiv arbetsplats
och samarbetspartner. I Strategin löper två stora uppgifter; att omhänderta tillväxten av 10 000 nya poliser samt att utföra nödvändiga förbättringsåtgärder. I utvecklingsarbetet mot myndighetens mål ses olika lagstiftningsfrågor över, bl.a. en
renodling av svensk polis.
Inom kort presenteras en ny fördelningsmodell för tilldelning av medel samt en
fördelningsmodell för tilldelning av polisaspiranter.
I februari beslutade region Bergslagen om en övergripande tillväxtplan, en riktlinje för regionens arbete med Strategi 2024.
Bergslagens budget kommer under år 2020 att vara ansträngd för att sedan beräknas vara i balans under 2021. Regionen har fått extra medel för resurssättning av
specialkompetens till flygplatsen i Sälen. Under den tid som erforderlig gränspolis
utbildas förstärker personal från övriga delar av regionen.
För att möta tillväxten är inriktningen att rekrytera resurs till RLC (Regionledningscentralen) och PKC (Polisens kontaktcenter), ingripande- och områdespoliser till regionens lokalpolisområden samt utredare för utredning av mängdbrott.
Kompetensväxling och utveckling av specialfunktioner blir sedan ett viktigt arbete
i den fortsatta tillväxten.
Förutom utmaningarna med att hantera tilldelade medel klokt och att rekrytera för
tillväxten blir en annan stor utmaning att försörja tillväxten med lokaler, fordon
och utrustning.
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Bergslagens verksamhetsresultat ligger på en bra nivå i stort.
Det pågår en satsning på särskilt utsatta brottsoffer till vilket regionen tilldelats
särskilda medel. Vidare har regionen bidragit till goda resultat i insatser i flera
särskilda händelser, både regionala och nationella.
Mängdbrottsresultatet är något sämre jämfört med föregående år vilket delvis beror på olika utbildningssatsningar. En regional samverkan mellan polis och åklagare pågår, bl.a. genomförs ett projekt i arbetet med unga lagöverträdare och ”Öva
lagföring”, en gemensam övning i satsningen för att bekämpa våld mot särskilt
utsatta brottsoffer.
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Information från nationella insynsrådet
Lena Olsson

Lena redogjorde från det nationella insynsrådets möte den 3 december 2019.
Protokollet finns tillgängligt på Polisen.se: https://polisen.se/ompolisen/orgnisation/polismyndighetens-insynsrad/
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Särskilda utredningar/Arbetsrättsliga utredningar
Ulf Mörkås, SU

Ulf inledde med att presentera sig som ny gruppchef för Avdelningen för särskilda
utredningar Göteborg. Vidare informerade han om att SU i nuläget har fem öppna
brottsutredningar som rör medarbetare placerade i polisregion Bergslagen. SU
hanterar ca 6 500 anmälningar om brott per år varav ca 80% skrivs av direkt av
Särskilda åklagarkammaren.
En nationell konferens har genomförts för grupperna för skiljande- och disciplinärenden (GSD) och personalansvarsnämnden (PAN). Där diskuterades krisstöd,
korruption och arrestverksamheten. Vid konferensen presenterades även aktuella
fokusområden för 2020; Incidenter i samband med ingripanden, Händelser i arrest, Narkotika och Korruption.
En allmän diskussion om kameraövervakning i arrest inleddes. Regionpolischefen
informerade rådet om att ett nationellt beslut i frågan är under framtagande.

Marie Gulbrandsen, GSD
Rapportering från Gruppen för skiljande- och disciplinärenden. Under 2019 har
GSD hanterat 315 ärenden inkomna från SU. I nuläget har Bergslagen inga öppna
arbetsrättsliga utredningar. Två ärenden rörande polisanställda i regionen står för
närvarande under åtal i domstol.
Marie redovisade en nationell bild över ärenden prövade i PAN augusti-november
2019.
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Polisens resultat - VEK

6.1

Verksamhetsresultat
Lotta Molinder

Redogörelse av Bergslagens verksamhetsvolymer t.o.m. november 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 närmare10 mnk. Regionens budget för 2020 är fastställd till 1 404
mnk.
6.3

Kompetens/personal
Susanne Eriksson

Presentation av Bergslagens resursfördelning per november 2019, poliser och civila samt re. HR noterar att sökande i åldrarna 25-34 klarar testerna bättre i ansökningsprocessen till polishögskolan än yngre sökande.
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Verksamhet region Bergslagen

7.1

HA-mordet i Karlstad
Anders Forsman

Fallbeskrivning med redogörelse av det komplexa arbetet med utredningen i samband med HA-mordet i Karlstad 2017.
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Övrigt

Inga övriga frågor lyftes.
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Nästa möte

Onsdag den 19 februari 2020, kl. 13:00-16:00.
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Sammanträdets avslutande
Regionpolischefen

Regionpolischefen tackade och förklarade mötet avslutat.
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Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Sandra Sjöholm Näsman

Paul Brännlund

Dan Persson

