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Datum

2020-06-18
Diarienr (åberopas)

Saknr

A001.417/2020

100

Polismyndigheten
Polisregion Bergslagen

Möte med regionpolisråd Bergslagen
Datum för mötet

Klockan

Plats

2020-06-17

13:00-14:55

Länk via telefon/Polisstyrelsen, Rättscentrum,
Örebro

Kallade

Ledamöter i Bergslagens regionpolisråd
Föredragande
Närvarande

Niclas Hallgren, tf. regionpolischef
Hans Unander (S)
Carina Dahl (S)
Erik Olsson (S)
Maria Haglund (M)
Alexander Torin (M)
Paul Brännlund (Sd)
Pernilla Marberg (Sd)
Benny Rosengren (Sd)
Lena Reyier (C)
Lena Olsson (V)
Birgitta Karstensson (Mp)
Monica Lundin (L)
Frånvarande

Kristina Svensson (S)
Kent Grängstedt (S)
Lars O. Molin (Kd)
Föredragande

Mats Edsand, utredare, avdelningen för särskilda utredningar, Göteborg
Marie Gulbrandsen, jurist, gruppen för skiljande- och disciplinärenden
Måns Ersmark, gruppchef, regionkansliet
Lotta Molinder, controller, regionkansliet
Emelie Andersson, chef, utredningsenheten
Ove Nylén, handläggare, regionkansliet
Övriga

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

Tf. regionpolischefen förklarade mötet öppnat och hälsade Pernilla Marberg välkommen som ny ledamot i Bergslagens regionpolisråd. Avstämning av närvaro.
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Fastställande av dagordning, val av justeringsman och
föregående protokoll
Tf. regionpolischefen

Dagordningen godkändes med följande tillägg: under punkten 3, särskilda utredningar, behandlas ersättare för Per Söderlund i det särskilda utskottet. Till justerare utsågs Monica Lundin.
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna utan tillägg.
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Särskilda utredningar
Mats Edsand

Ledamöterna ombads av tf. regionpolischefen att lämna förslag på nominering av
ny representant i det särskilda utskottet, via e-post till chefssekreterare Sandra
Sjöholm Näsman. Beslut meddelas i särskild ordning av regionpolischefen.
En jämförelse mellan tertial 1 2019 och samma period 2020 visar en ökning av
antalet anmälda brott begångna av polisanställda, då främst i kategorierna tjänstefel, våldsbrott, stöld och snatteri. Positivt är dock att polisregion Bergslagen inte
har haft några anmälningar avseende skada, stöld eller avlidna i arrest under 2019
eller hittills under 2020.
Till nästa möte önskar rådet en föredragning om arrestverksamheten i polisregion
Bergslagen.

Arbetsrättsliga utredningar
Marie Gulbrandsen
Det har till Gruppen för skiljande och disciplinärenden inkommit 168 ärenden för
handläggning från årets början, fram till dags datum. En övergripande redogörelse
lämnades avseende två ärenden rörande polisanställda i regionen där dom i tingsrätt har meddelats.
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Regionpolischefen informerar
Tf. regionpolischefen

Den 18 juni 2020 sätts spaden i marken för bygget av ett nytt hus för Polisens
verksamhet intill polishuset och Rättscentrum i Örebro.
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Tf. regionpolischefen har följt regional trafikpolis under ett tjänstgöringspass och
gavs då möjlighet att prova Polisens digitala ordningsbotsverktyg. Detta är en
positiv verksamhetsutveckling som kommer att leda till en högre effektivitet och
rättssäkerhet.
Fredagen den 12 juni 2020 genomfördes ett högtidligt välkomnande av landets
nyexaminerade polisassistenter. Polisregion Bergslagen firade 37 glada studenter.
Rådet diskuterade Polisens metod för fördelning av polisaspiranter och placering
av nya polisassistenter.
Sommarplanering
Måns Ersmark
Information om hur Bergslagen arbetat med den regionala semesterplaneringen
för sommaren 2020. Arbetet har genomförts i stabsform och arbetstagarorganisationer och skyddsorganisationen har varit delaktiga för ökad insyn och samsyn.
Regionen har en höjd resursberedskap under sommaren med anledning av Covid19.
Polisens resultat - VEK
Lotta Molinder
Redogörelse av Bergslagens verksamhetsvolymer t.o.m. maj 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. Regionen visar i nuläget mycket positiva utredningsresultat vilket grundar sig i ett aktivt jobb med arbetsmetoder,
kompetens och initiala utredningsåtgärder, tillsammans med regionens tillväxt av
nya medarbetare. Även en lägre frånvaro till följd av Covid-19 kan vara en bidragande del i de minskade utredningsbalanserna.
Vidare lämnades en redovisning av regionens ekonomiska prognos för 2020, tertial 1, vilken visar en minskning på 25 msek av avvikelsen mellan prognostiserad
och fastställd budget. Denna avvikelse är en följd av bl.a. regionens tillväxtarbete.
Redogörelse av HR Bergslagens aktuella frågor.
Totalt har nu polisregion Bergslagen uppnått 2 049 anställda, fördelade på regionens olika enheter.
Vid regionpolisrådets möte den 15 april 2020 efterfrågades en detaljerad redogörelse om antal ”synliga” poliser i yttre tjänst uppdelat per län i regionen. Den typen av information är sekretesskyddad och kommer att presenteras för regionpolisrådet av HR-chefen vid nästa fysiska möte.
Som ett led i tillväxtarbetet planeras ett chefsförsörjningsprogram under hösten
2020. Programmet är inriktat mot lokalpolisområdeschef.
Polisanställda kan nu börja testas för Covid-19 och arbetsgivaren har upprättat
rutin för detta via 1177 Vårdguiden.
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Fokusområde – Våldtäkt mot vuxna
Emelie Andersson
Fördjupning i polisregion Bergslagens arbete med utredningar rörande våldtäkt
mot vuxna. Genom organisationsförändringar, resursförstärkning, utbildningsinsatser, tydligare uppföljning och utveckling av samverkan med t.ex. Socialtjänsten
har fokus ökat vad gäller ärenden med särskilt utsatta brottsoffer. Bergslagen är
framträdande i landet vad gäller utredning av dessa typer av ärenden.
Vid nästa möte önskar rådet en redogörelse av statistik fördelat på de olika brottskoderna för våldtäkt.
Utredning av bränder
Emelie Andersson
Vid regionpolisrådets möte den 15 april 2020 efterfrågades information om hur
polisregionen arbetar vid utredning av bränder.
Emelie Andersson förklarar komplexiteten i denna typ av ärenden och redogör för
hur polispatrull och patrullhundar, kriminaltekniker och utredare samverkar för att
dokumentera, säkra spår, analysera brandorsak och utreda dessa ärenden. Det pågår en planering för att ge vissa utredare brandutbildning. Regionen har även en
brandingenjör anställd på 50 % för att säkra nödvändig kompetens.
Rådet önskar uppgift om uppklarningsprocent vad gäller bränder och information
om hur många skolor som har brunnit i polisregion Bergslagen.
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Information från nationella insynsrådet
Lena Olsson

Lena redogjorde från det nationella insynsrådets möte den 9 juni 2020.
Protokollet finns tillgängligt på Polisen.se: https://polisen.se/ompolisen/orgnisation/polismyndighetens-insynsrad/
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Övrigt
Kameror i Borlänge
Ove Nylén

Ledamot Monica Lundin har efterfrågat information om varför det dröjer med
installation av kameror i Borlänge.
Ove Nylén, ansvarig för polisregion Bergslagens kameraförmåga, redogjorde
övergripande om Polisens kameraprojekt och förklarade att en komplicerad avtalsprocess, infrastruktur och ekonomi har lett till en fördröjning i arbete med installation av fasta kameror på olika ställen i regionen. Arbete pågår med att placera tillfälliga kameror på dessa platser i väntan på fasta kameror.
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Nästa möte

Onsdag den 23 september 2020, kl. 13:00-16:00. Information om form för mötet
kommer närmare mötets genomförande.
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Sammanträdets avslutande
Tf. regionpolischefen

Tf. regionpolischefen förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Sandra Sjöholm Näsman

Monica Lundin

Niclas Hallgren

