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Datum

2020-04-16
Diarienr (åberopas)

Saknr

A001.417/2020

100

Polismyndigheten
Polisregion Bergslagen

Möte med regionpolisråd Bergslagen
Datum för mötet

Klockan

Plats

2020-04-15

13:00-14:28

Länk via telefon/Polisstyrelsen, Rättscentrum,
Örebro

Kallade

Ledamöter i Bergslagens regionpolisråd
Föredragande
Närvarande

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

Kent Grängstedt (S)
Alexander Torin (M)
Föredragande

Mats Edsand, utredare, avdelningen för särskilda utredningar, Göteborg
Marie Gulbrandsen, jurist, gruppen för skiljande- och disciplinärenden
Henrik Dahlström, sektionschef, operativa enheten
Lena Friberg, sektionschef, operativa enheten
Lotta Molinder, controller, regionkansliet
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 Carina Dahl.
Genomgång av föregående mötesprotokoll. Protokollet lades till handlingarna
utan tillägg.
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Särskilda utredningar
Mats Edsand

Edsand informerade om en specifik utredning rörande en polisanställd i regionen.
Vidare redogjorde han kort ur Avdelningen för särskilda utredningars årsrapport
2019 som bl.a. visar på en ökning av antalet anmälda polisanställda i ärenden avseende narkotikabrott, dataintrång och brott mot tystnadsplikten.

Arbetsrättsliga utredningar
Marie Gulbrandsen
Det har till Gruppen för skiljande och disciplinärenden inkommit 115 ärenden för
handläggning fram till dags datum. Arbetsrättslig utredning har inletts i ett par av
dessa ärenden. En övergripande redogörelse lämnades avseende ärenden där polisanställda i regionen står under åtal i domstol.
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Regionpolischefen informerar
Covid-19, nationell och regional särskild händelse
Henrik Dahlström

Polismyndigheten har beslutat om en nationell särskild händelse för myndighetens
sammanhållna arbete med Coronaviruset. Den 12 mars beslutade biträdande regionpolischefen att Bergslagens arbete med Corona ska hanteras som en regional
särskild händelse. Henrik Dahlström, utsedd kommenderingschef i den regionala
särskilda händelsen, redogjorde för det komplexa arbetet det innebär att säkerställa polisens samhällsviktiga verksamhet, polisanställdas arbetsmiljö och normativa beslut. Arbetet utgår i stort från prioriteringar av verksamheten och resursfördelning utifrån behov, nationellt och regionalt.
Sjukfrånvaron i regionen steg något under början av pandemin men har stabiliserats och ligger i nuläget på 5 %.
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Polisens kontaktcenter (PKC)
Lena Friberg
Friberg inledde med att övergripande informera om PKC’s organisation i regionen. Sektionen har i uppdrag att via telefon och internet ta emot anmälningar från
allmänheten. Under 2019 tog PKC emot 70 000 anmälningar. I syfte att effektivisera rättskedjan och öka lagföringen har sektionen även i uppdrag att i inkomna
ärenden utföra initiala utredningsåtgärder.
Medelvärdet för väntetid för inkomna samtal till PKC Bergslagen under 2019 var
6 minuter 54 sekunder. Genom att bl. se över resurssättning, analysera och prioritera inflödet samt utveckla ett tekniskt mer användarvänligt verktyg för medborgarna kommer svarstiderna att förbättras.
Polisens resultat - VEK
Lotta Molinder
Redogörelse av Bergslagens verksamhetsvolymer mars 2020, inflödet av ärenden
och ärenden redovisade till åklagare. Särskilt belystes brott mot särskilt utsatta
som fr.o.m. år 2020 ska följas upp mot tre fokusområden; brott i parrelation, brott
mot barn och våldtäkt mot vuxna.
Till nästa möte efterfrågar ledamöterna en detaljerad redovisning avseende våldtäkt mot vuxna.
Vidare lämnades en redovisning av regionens ekonomiska prognos för 2020 vilken visar på en ökning av medelsförbrukningen på 33 msek. Denna avvikelse är
en följd av bl.a. nyrekryteringar och återanställningar i regionen.
Totalt har nu Bergslagen uppnått 2 006 anställda, fördelade på polisregionens
olika enheter. Vid förra mötet efterfrågades information om antal poliser i yttre
tjänst, hur antalet anställda poliser har varierat över tid samt hur underlaget till
polisutbildningen ser ut, vilket besvarades av Molinder.
Till nästa möte efterfrågar ledamöterna en detaljerad redogörelse om antal ”synliga” poliser i yttre tjänst uppdelat per län i regionen.
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Information från nationella insynsrådet
Lena Olsson

Lena redogjorde från det nationella insynsrådets möte den 7 april 2020.
Protokollet finns tillgängligt på Polisen.se: https://polisen.se/ompolisen/orgnisation/polismyndighetens-insynsrad/
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Övrigt

Ledamot Monica Lundin önskar information om polisregion Bergslagen arbetar
med utredningar av bränder. Frågan bordläggs till nästa möte.
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Nästa möte

Onsdag den 17 juni 2020, kl. 13:00-16:00.
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Sammanträdets avslutande
Regionpolischefen

Regionpolischefen förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Sandra Sjöholm Näsman

Carina Dahl

Dan Persson

