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Mötesprotokoll

4

Datum

2020-09-24
Diarienr (åberopas)

Saknr

A001.417/2020

100

Polismyndigheten
Polisregion Bergslagen

Möte med regionpolisråd Bergslagen
Datum för mötet

Klockan

Plats

2020-09-23

13:00-14:49

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)
Kent Grängstedt (S)
Erik Olsson (S)
Alexander Torin (M)
Paul Brännlund (Sd)
Pernilla Marberg (Sd)
Benny Rosengren (Sd)
Lena Reyier (C)
Lena Olsson (V)
Lars O. Molin (Kd)
Monica Lundin (L)
Birgitta Karstensson (Mp)
Frånvarande

Maria Haglund (M)
Föredragande

Ulf Mörkås, avdelningen för särskilda utredningar, Göteborg
Anders Pettersson, handläggare, gruppen för skiljande- och disciplinärenden
Lotta Molinder, controller, regionkansliet
Henrik Dahlström, chef, RLC
Carina Hertzberg, tf. chef polisområde Värmland
Anna Hallqvist, chef, regionala utredningssektionen
Håkan Karlsson, chef, operativa enheten
Övriga

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

Regionpolischefen förklarade mötet öppnat och hälsade Lars O. Molin särskilt
välkommen som ny ledamot i Bergslagens regionpolisråd. Avstämning av närvaro.
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Fastställande av dagordning, val av justeringsman och
föregående protokoll
Regionpolischefen

Dagordningen godkändes med följande tillägg:
Chefssekreteraren korrigerar i efterhand dagordningspunkternas numrering.
Under punkten övrigt behandlas förslag om mötesdagar 2021.
Till justerare utsågs Lena Reyier.
Genomgång av föregående mötesprotokoll med tillägg:
Punkten särskilda utredningar; information om arrestverksamheten bordläggs till
ett kommande möte.
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Särskilda utredningar (SU)
Regionpolischefen
Ulf Mörkås

Regionpolischefen har i särskild ordning beslutat att utse ledamot Paul Brännlund
som tredje ledamot att ingå i det särskilda utskottet.
En jämförelse mellan tertial 2 år 2020 och samma period år 2019 visar en minskning av av antalet anmälda brott begångna av polisanställda. Även en minskning
av antal inledda förundersökningar påvisas.
Su Väst har framfört förslag till polisregion Väst om att införa kroppskameror på
personal som arbetar i arrenstens intag. Detta för att öka förmågan att säkerställa
bevisning vid utredningar om brott i arrest.

Arbetsrättsliga utredningar
Anders Pettersson
Det har hittills i år inkommit 255 ärenden för arbetsrättslig bedömning till Gruppen för skiljande och disciplinärenden. Gruppen hanterar i nuläget två arbetsrättsliga utredningar. Vid PAN’s sammanträde den 31 augusti hanterades ett ärende
rörande vådaskott avfyrat av en polisanställd i Dalarna. Den polisanställde delgavs
av PAN en varning för händelsen.
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Regionpolischefen informerar
Regionpolischefen

Regionpolischefen påminde om den nationella fördjupningsdagen som genomförs
i digital form den 26 oktober och tryckte på vikten av deltagande. Anmälan sker
enligt tidigare utskick i särskild ordning till chefssekreterare Sandra Sjöholm
Näsman.
En stor satsning mot bedrägeribrott pågår i hela landet under veckan och under
dagen genomförs en nationell fokusdag med anledning av detta. Sedan någon
vecka tillbaka är verksamheten vid region Bergslagens särskilda bedrägericenter i
drift, med uppgift att stötta regionens bedrägerigrupper i utredningsarbetet.
4.1 Polisens resultat - VEK
Lotta Molinder
Hittills under år 2020 har 80 269 brott anmälts till polisregion Bergslagen, en ökning med 1 % jämfört med samma period år 2019. De brott som ökat mest är skadegörelser.
Under året har det inkommit 56 789 ärenden till regionen, en ökning på 2 %. Ökningen rör till största del skadegörelsebrott.
Regionen har redovisat 8 569 ärende till åklagare, en ökning på 7 % och det är
främst bedrägeribrott som står för ökningen.
Antal öppna ärenden i regionen har minskat med 10 % och är nu 14 642 stycken.
En fördjupad redogörelse gällande våldtäktmot vuxna lämnades. Resultatet visar
en ökning med 3 % mellan år 2018-2020.
Vid förra rådsmötet efterfrågade ledamöterna uppgift om uppklarningsprocent vid
utredning av bränder och information om hur många skolor som har brunnit i polisregion Bergslagen. Molinder svarade att 10,5 % av våra brandutredningar redovisas till åklagare. Vad gäller skolbränder är det svårt att ta fram den typen av
specifik statistik med de verktyg vi har idag.
Vidare lämnades en redovisning av regionens ekonomiska prognos för 2020, tertial 2 vilken visar en minskning på 25 mnkr 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 2 082 anställda, fördelade på regionens olika enheter.
Regionens chefsförsörjningsprogram, riktat mot lokalpolisområdeschef, har nu
startat upp med fyra kandidater. Vidare arbetar vi för närvarande med revidering
av regionens kompetensförsörjningsplan, likabehandling för chefer och Polismyndighetens ledarskapsfilosofi.

4
Polisregion Bergslagen

2020-09-24

4.2 Covid-19 - lägesbild
Henrik Dahlström
Polisregion Bergslagen arbetar nu för att avveckla den särskilda händelsen och
överföra arbetet med att bevaka utveklingen i linjeverksamheten. Regionen är med
framgångsrik ledningsmetodik, samverkan och erfarenheter väl rustad för att hantera denna typ av samhällsstörning och regionen har en stabil beredskap för eventuella nya lokala eller regionala utbrott av pandemin.
4.3 Tillväxt 2024 - lägesbild
Regionpolischefen
Polismyndighetens verksamhetsplan och region Bergslagens strategiska inriktning
mot 2024 är grunden för regionens tillväxt. Hittills har den största tillväxten i region Bergslagen gjorts genom ett ökat antal civila medarbetare. Rekryteringsprocessen avseende poliser tar längre tid men region Bergslagen planerar att växa
med 220 poliser åren 2021-2024.
I syfte att attrahera nya poliser, behålla och återanställa medarbetare har Polismyndigheten infört en funktionsinriktad polisutbildning, tillgänglig för civila att
söka. I regionen är 16 medarbetare under utbildning.
Vidare arbetar Polismyndigheten med att öka antalet distansutbildningsplatser.
4.4 Störande musik från fordon
Carina Hertzberg
Störande musik från fordon har varit ett problem länge i regionen och har även
brett ut sig till andra delar av landet. Polismyndighetens rättsavdelning utreder
frågan internt och regeringen har genom inrikesminister Mikael Damberg ombetts
genomföra en översyn av t.ex. lagrum för att komma tillrätta med problematiken.
4.5 Grov brottslighet i polisregion Bergslagen
Anna Hallqvist
Hallqvist lämnade en kort redogörelse avseende de skjutningar och sprängningar
som regionen har drabbats av under den senaste tiden och beskrev bl.a. svårigheterna att utreda dessa grova våldshandlingar.
4.6 Avhopparverksamhet
Anna Hallqvist
Polisregion Bergslagen bedriver sedan länge tillbaka ett framgångsrikt arbete med
att hjälpa personer att ta sig ur en kriminell miljö eller livsstil och att skydda dessa
individer från hot om våld. Under 2020 ska Polismyndigheten ta fram ett nationellt avhopparprogram tillsammans med Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen. Enligt regeringsuppdrag har länsstyrelsen samordningsansvar för avhopparverksamheten.
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4.7 Trafikpolisen
Håkan Karlsson
Vid den regionala trafiksektionen verkar poliser med en högspecialiserad trafikutbildning. Trafikpolisen verkar på huvudvägnätet, primärt med kontroller av yrkestrafiken men ingriper även mot kriminella i trafiken. Utöver detta arbetar de
även mot uppdraget att minska antalet dödade och skadade i trafiken där Trafiksektionen samplanerar med lokal polis och gränspolisverksamheten. Tillsammans
genomför de regelbundet gemensamma insatser med fördjupade kontroller riktade
mot bl.a. yrkestrafikåkerier. Trafiksektionen arbetar ständigt med metodutveckling och kompetensutveckling och är i Polismyndighetens tillväxt en prioriterad
verksamhet.
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Information från nationella insynsrådet
Lena Olsson

Lena redogjorde från det nationella insynsrådets möte den 15 september 2020.
Protokollet finns tillgängligt på Polisen.se: https://polisen.se/ompolisen/orgnisation/polismyndighetens-insynsrad/
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Övrigt
Mötesdagar 2021
Regionpolischefen

Diskussion om val av veckodag för regionpolisrådets sammankomster 2021. Majoriteten av ledamöter ser ej tisdagar som ett alternativ p.g.a. andra politiska åtaganden. Förslag och beslut om fastställande av mötesdagar 2020 hänskjuts till
nästkommande möte.
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Nästa möte

Onsdag den 28 oktober 2020, kl. 13:00-14:30. Mötet kommer att genomföras via
telefon.
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Sammanträdets avslutande
Regionpolischefen

Regionpolischefen förklarade mötet avslutat.
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Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Sandra Sjöholm Näsman

Lena Reyier

Dan Persson

