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Datum

2020-02-20
Diarienr (åberopas)

Saknr

A001.417/2020

100

Polismyndigheten
Polisregion Bergslagen

Möte med regionpolisråd Bergslagen
Datum för mötet

Klockan

Plats

2020-02-19

13:00-16:11

Polisstyrelsen, Rättscentrum, Örebro

Kallade

Närvarande

Dan Persson, regionpolischef
Hans Unander (S)
Carina Dahl (S)
Kristina Svensson (S)
Kent Grängstedt (S)
Erik Olsson (S)
Maria Haglund (M)
Paul Brännlund (Sd)
Benny Rosengren (Sd)
Lena Reyier (C)
Lena Olsson (V)
Birgitta Karstensson (Mp)
Frånvarande

Alexander Torin (M)
Per Söderlund (Sd)
Monica Lundin (L)
Föredragande

Ulf Mörkås, enhetschef, avdelningen för särskilda utredningar Göteborg
Marie Gulbrandsen, jurist, gruppen skiljande- och disciplinärenden
Håkan Karlsson, chef, operativa enheten
Andreas Nordström, jurist, rättsenheten
Magnus Hagström, handläggare, fastighetsförvaltning
Björn Janerin, handläggare, regionkansli
Lotta Molinder, controller, regionkansli
Kerstin Norman, handläggare, HR
Ketil Sletbakk, chef, ekonomienheten
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.
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Fastställande av dagordning, val av justeringsman och
föregående protokoll
Regionpolischefen

Dagordningen godkändes och fastställdes. Till justerare utsågs Lena Olsson.
Genomgång av föregående mötesprotokoll. Protokollet lades till handlingarna
utan tillägg.
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Särskilda utredningar
Ulf Mörkås

Mörkås redovisade statistik avseende anmälningar mot polisanställda inkomna till
SU under 2019. Man har noterat en ökning av ärenden rörande tjänstefel och dataintrång jämfört med år 2018 vilket man delvis förklarar med en ökning av antal
anställda. En redogörelse lämnades även avseende anmälda ärenden inom enhetens fokusområden Ingripande och Arrest.

Arbetsrättsliga utredningar
Marie Gulbrandsen
En kort genomgång avseende ärenden hanterade vid årets första sammanträde i
Personalansvarsnämnden (PAN).
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Verksamhet region Bergslagen
Operativ ledning särskild händelse (SH)
SH Rimfrost
SH Vishing
Håkan Karlsson

Chefen för operativa enheten informerade om polisens arbetsmetod vid särskilda
händelser (SH), händelser eller ärenden av särskilt allvarlig, omfattande eller
komplex natur och där polisen behöver formera sig och planera sin verksamhet i
särskild ordning.
En redovisning lämnades avseende arbetet med den nationella- och regionala särskilda händelsen ”Rimfrost” där syftet med operationen är att bryta den negativ
trend som utvecklats gällande skjutningar och sprängningar i kriminella konflikter
i landet.
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Vidare redogjordes även för arbetet med den nationella- och regionala särskilda
händelsen ”Vishing” där syftet är att bekämpa bedrägerifomen vishing vilken innebär att personer luras att lämna ifrån sig sina inloggningsuppgifter för att sedan
få sina konton tömda. Bakom dessa bedrägeribrott står ofta kriminella nätverk
som kan kopplas både till grova narkotika- och vapenbrott.
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Regionpolischefen informerar

5.1

Polisregion Bergslagen
Störande ljud
Andreas Nordström

Nordstöm informerade rådet om polisregion Bergslagens betydande problematik
med ungdomar och vuxna som med avancerade ljudanläggningar installerade i
sina fordon spelar musik på mycket hög volym. Enheten för rättslig styrning och
stöd hanterar med frågan juridiskt och regionen arbetar intensivt med problematiken operativt. Informationen ledde till diskussioner om den juridiska kompexiteten runt problematiken.
5.2

Lokalförsörjning
Magnus Hagström och Björn Janerin

Hagström och Janerin beskrev polisregion Bergslagens strategiska planering avseende regionens lokalförsörjning, på kort och lång sikt. Denna har bäring på Polismyndighetens nationella plan för lokalförsörjning 2020-2024. En kort redovisning
gavs avseende gällande hyresavtal och lokalprojekt som nu pågår och som polisregionen planerar att genomföra för att möta Polismyndighetens tillväxt.
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Information från nationella insynsrådet
Lena Olsson

Punkten utgick till följd av tidsnöd. Hänvisning till protokollet från insynsrådets
sammanträde den 11 februari 2020 vilket finns tillgängligt på Polisen.se:
https://polisen.se/om-polisen/orgnisation/polismyndighetens-insynsrad/
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Polisens resultat - VEK

7.1

Verksamhetsresultat
Lotta Molinder

Redogörelse av Bergslagens verksamhetsvolymer verksamhetsåret 2019 och januari 2020, 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. Man noterar en ökning av skadegörelsebrott januari 2020 jämfört med motsvarande månad år 2019.
7.2

Ekonomi
Ketil Sletbakk
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Ekonomisk lägesbeskrivning. Bokslutet för 2019 visade ett utfall på 1 281 mnk,
ett positivt resultat för polisregionen. Regionens fastställda budget för 2020 på
1 410 mnk är något justerad i prognosen för året (1 450 mnk) för att växa in i ramen för budgetåret 2021, beräknad till 1 576 mnk.
7.3

Kompetens/personal
Kerstin Norman

Presentation av polisregion Bergslagens resursfördelning helåret 2019 samt januari 2020, poliser och civila. Under 2019 har Bergslagen nettoökat med 73 individer. Personalomsättningen i region Bergslagen är 5,5 procent vilket motsvarar
Polismyndighetens omsättning i stort. Sjukfrånvaron i regionen är 4,2 procent
vilket kan jämföras med snittet i myndigheten om 3,9 procent.
Regionpolisrådet diskuterade om, och i så fall hur, polisens synlighet har ändrats
över tid och efterfrågade statistik över antal poliser i yttre tjänst, fördelat per polisområde. Statistiken presenteras vid nästa rådsmöte.
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Övrigt

Punkten bordlades med anledning av att regionpolischefen kallats till ett möte
med nationella strategiska ledningsgruppen.
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Nästa möte

Onsdag den 15 april 2020, kl. 13:00-16:00.
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Sammanträdets avslutande
Sandra Sjöholm Näsman

Chefssekreteraren förklarade mötet avslutat i regionpolischefens ställe.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Sandra Sjöholm Näsman

Lena Olsson

Dan Persson

