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Datum

2020-10-29
Diarienr (åberopas)

Saknr

A001.417/2020

100

Polismyndigheten
Polisregion Bergslagen

Möte med regionpolisråd Bergslagen
Datum för mötet

Klockan

Plats

2020-10-28

13:00-14:58

Länk via video/telefon
Polisstyrelsen, Rättscentrum, Örebro

Kallade

Ledamöter i Bergslagens regionpolisråd
Föredragande
Närvarande

Lars Wahlberg, tf. regionpolischef
Hans Unander (S)
Carina Dahl (S)
Kristina Svensson (S)
Kent Grängstedt (S)
Erik Olsson (S)
Maria Haglund (M)
Paul Brännlund (Sd)
Pernilla Marberg (Sd)
Lena Reyier (C)
Lena Olsson (V)
Lars O. Molin (Kd)
Monica Lundin (L)
Birgitta Karstensson (Mp)
Frånvarande

Alexander Torin (M)
Benny Rosengren (Sd)
Föredragande

Ulf Mörkås, avdelningen för särskilda utredningar, Göteborg (SU)
Anders Pettersson, handläggare, gruppen för skiljande- och disciplinärenden (GSD)
Lotta Molinder, controller, regionkansliet
Peter Karlsson, chef polisområde Dalarna

Övriga

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

Tf. regionpolischefen hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.
Avstämning av närvaro.
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Fastställande av dagordning, val av justeringsman och
föregående protokoll
Tf. regionpolischefen

Dagordningen godkändes och fastställdes. Till justerare utsågs Carina Dahl.
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna utan tillägg.
Tf. regionpolischefen presenterade sig och sitt uppdrag för regionpolisrådet.
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Särskilda utredningar (SU)
Ulf Mörkås

SU, Göteborg, saknar för närvarande verksamhetscontroller varpå statistik för
verksamheten saknades vid denna redovisning. Mörkås informerade kort om en
tingsrättsdom rörande en polisanställd i Dalarna.

Arbetsrättsliga utredningar (GSD)
Anders Pettersson
Sedan regionpolisrådets senaste möte i september har 23 nya ärenden redovisats
till GSD. En arbetsrättslig utredning pågår i regionen.
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Regionpolischefen informerar
Tf. regionpolischefen

Nationellt pågår under hösten myndighetens budgetarbete med genomförande av
budget- och resultatdialoger.
Vidare är tillväxtarbetet fortsatt i fokus.
- Nationellt finns ett stort intresse för polisyrket. Av 20 000 sökande har
1 200 antagits till polisutbildningen. En översyn av rekryteringsprocessen
ska genomföras, bl.a. för att trygga försörjningen av poliser till glesbygdsområden. I tillväxtplanen är även områdespolisverksamheten prioriterad.
- Ett arbete bedrivs för att utveckla myndighetens metoder för uppföljning
inom utredningsverksamheten.
- I syfte att möta upp förändrade behov i polisens uppdrag intensifieras arbetet med att anpassa arbetstidsförläggningen så att den på bästa sätt möter
verksamhetsbehoven. I en förändrad omvärld behövs anpassningar göras
löpande under gällande arbetstidsavtal. Förändrangar av gällande arbets-
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tidsavtal måste ske i samarbete med ATO eftersom det krävs kollektivavtal.
I polisens uppdrag att renodla sin verksamhet behöver samverkan med övriga samhällsaktörer öka. Bl.a. behöver samarbetet mellan polisen och
sjukvården utvecklas med metoder för en trygg hantering av intagna vid
våra arrester.
4.1 Polisens resultat - VEK
Lotta Molinder

Hittills under år 2020 har 94 447 brott anmälts till polisregion Bergslagen, en ökning med 1 % jämfört med samma period år 2019. Under året har det inkommit 64
861 ärenden till regionen, en ökning med 2 %. De brott som ökat mest är skadegörelser medan antalet brott rörande tillgrepp i butik har sjunkit.
Regionen har redovisat 9 572 ärenden till åklagare, en ökning med 6 %. Det är
främst bedrägeribrott som står för ökningen medan tillgrepp i butik har minskat.
Antal öppna ärenden i regionen har minskat med 10 % och är nu 14 677 stycken.
En fördjupad redogörelse gällande våldtäktmot vuxna lämnades. Resultatet visar
en ökning med 2 % mellan år 2018-2020.
Vidare lämnades en redovisning av regionens ekonomiska prognos för 2020, tertial 2, vilken visar en minskning med 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 2 061 anställda, fördelade på regionens olika enheter. En diskussion inleddes avseende civilanställdas ökade löner.
Till nästa möte önskar regionpolisrådet en redogörelse för detta.
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Information från nationella insynsrådet
Lena Olsson

Punkten utgick. Protokoll från mötet finns tillgängligt på Polisen.se:
https://polisen.se/om-polisen/orgnisation/polismyndighetens-insynsrad/
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Övrigt

6.1

Tjärna Ängar, Borlänge
Monica Lundin
Peter Karlsson

Ledamot Monica Lundin inrapporterade en önskan om en redogörelse för situationen och polisens arbete i området Tjärna Ängar i Borlänge.
Peter Karlsson, polisområdeschef i Dalarna, gav en historisk bild av området och
beskrev vidare nuläget och polisens arbete framåt med mål att öka tryggheten i
Tjärna Ängar.
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Mötesdagar 2021
Tf. regionpolischefen

Regionpolisrådet mötesdagar 2021 fastställs i enlighet med förslag framtagna i
samråd med rådet.
Onsdagar: 10 februari, 14 april, 16 juni, 15 september, 13 oktober och 15 december.
6.3

Prioritering vid utredning av brott
Hans Unander

Ledamot Hans Unander önskade en förklaring till polisens prioriteringar vid utredning av brott.
Frågan bordläggs och förs upp på dagordning för nästa rådsmöte.
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Nästa möte

Tisdag den 15 december 2020, kl. 13:00-15:00. Mötet kommer att genomföras via
video/telefon. Den traditionella jullunchen i samband med årets sista sammanträde
ställs in med anledning av rådande pandemi.
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Sammanträdets avslutande
Tf. regionpolischefen

Tf. regionpolischefen förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Sandra Sjöholm Näsman

Carina Dahl

Lars Wahlberg

