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Datum

2020-12-15
Diarienr (åberopas)

Saknr

A001.417/2020

100

Polismyndigheten
Polisregion Bergslagen

Möte med regionpolisråd Bergslagen
Datum för mötet

Klockan

Plats

2020-12-15

13:00-15:05

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)
Erik Olsson (S)
Kent Grängstedt (S)
Maria Haglund (M)
Paul Brännlund (Sd)
Pernilla Marberg (Sd)
Lena Olsson (V)
Lars O. Molin (Kd)
Birgitta Karstensson (Mp)
Frånvarande

Alexander Torin (M)
Benny Rosengren (Sd)
Lena Reyier (C)
Monica Lundin (L)
Föredragande

Ulf Mörkås, avdelningen för särskilda utredningar, Göteborg (SU)
Anders Pettersson, handläggare, gruppen för skiljande- och disciplinärenden (GSD)
Susanne Eriksson, chef HR Bergslagen
Johanna Sachs, förundersökningsledare utredningsjour, polisområde Värmland
Leif Andersson, handläggare, regionkansli Bergslagen
Övriga

Sandra Sjöholm Näsman, chefssekreterare

2
Polisregion Bergslagen

1

2020-12-15

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 Lena Olsson.
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna utan tillägg.
Innan inledning av punkt 3 välkomnade tf. regionpolischefen regionpolischef Dan
Persson till mötet och lämnade ordet över till honom.
Dan informerade regionpolisrådet om sin stundande pensionering och framförde
ett varmt tack till rådsledamöterna för fint stöd, hjälp och ett gott samarbete genom åren.
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Särskilda utredningar (SU)
Ulf Mörkås

Mörkås lämnade en redogörelse för beslutade fokusområden; Ingripande, Arrest
och Narkotika. Inom området ingripande ser man en ökning av antalet anmälda
brott, vilket kan bero på en allmänt ökad anmälningsbenägenhet. Antalet anmälningar i arrest har minskat, troligen en följd av utökad kamerabevakning i arrest
samt ett aktivt arbete med attityder och beteenden inom Polisen. Vad gäller narkotikabrott ser man en viss ökning av anmälningar i Bergslagen. Från 2021 kommer
dataintrång beslutas bli ett fokusområde för SU. Fördelning av brott begångna av
polisanställda i Bergslagen; tjänstefel 62 %, våldsbrott 13 % och övriga brott 10
%.

Arbetsrättsliga utredningar (GSD)
Anders Pettersson
Sedan regionpolisrådets senaste möte i oktober har 84 nya ärenden redovisats till
GSD. Totalt har 339 ärenden överlämnats till GSD sedan början av året. Två arbetsrättsliga utredningar pågår i regionen.
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Regionpolischefen informerar
Tf. regionpolischefen

Rikspolischefen har utsett Patrick Ungsäter att efterträda Dan Persson som regionpolischef vid polisregion Bergslagen. Patrick kommer närmast från polisom-
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råde Stockholm Nord där han har lett arbetet som polisområdeschef. Han tillträder
tjänsten vid årsskiftet.
Nationellt genomförs en översyn av myndighetens metoder för att följa upp ärenden. Tf. regionpolischefen informerade vidare om att regionen under hösten har
haft ett högt tryck i verksamheten med hantering av grov brottslighet, bl.a. ett antal mord. Han lyfte samtidigt två goda exempel på framgångsrikt, storskaligt samarbete nationellt inom myndigheten.
Nationellt fortgår myndighetens budget- och tillväxtarbete. En betydande del av
Polismyndighetens medel för tillväxt har gått till rekrytering av civilanställda då
det inte funnits tillräckligt med utbildade poliser att anställa. Det pågår nu ett arbete där man bl.a. tittar på möjligheten att omfördela medel för att säkerställa tillväxten, att till 2024 nå målet om 26 200 poliser.
4.1 Polisens resultat - VEK
Susanne Eriksson
Hittills under år 2020 har 102 479 brott anmälts till polisregion Bergslagen, en
ökning med 1 % jämfört med samma period år 2019. Under året har det inkommit
72 639 ärenden till regionen, en ökning med 2 %. De brott som ökat mest är skadegörelser.
Regionen har redovisat 10 603 ärenden till åklagare, en ökning med 2 %. Antal
öppna ärenden i regionen har minskat med 3 % och är nu 14 799 stycken.
En kort redogörelse lämnades avseende brott mot särskilt utsatta brottsoffer.
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 har sin grund i bl.a. regionens tillväxtarbete och semesterskuld, en skuld som uppkommit till följd av pandemin.
Redogörelse av HR Bergslagens aktuella frågor.
Totalt har nu polisregion Bergslagen uppnått 2 131 anställda, fördelade på regionens olika enheter.
Vid förra mötet uppkom en diskussion avseende civilanställdas ökade löner. HRchefen besvarade det med att regionen följer de avtal för löneutveckling som gäller för civilanställda men att vi i tillväxtarbetet har behövt rekrytera kvalificerade
analytiker och IT-specialister, kompetenser med ett något högre löneläge.
4.2 Utredningsverksamhet
Leif Andersson
Johanna Sachs
Leif och Johanna lämnade en redogörelse för utredningsverksamhetens olika moment och begrepp, från att anmälan om brott inkommer till Polisen till att straff
utdöms i domstol. Kort diskussion följde om polisens prioriteringar.
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Information från nationella insynsrådet
Lena Olsson

Lena redogjorde kort från det nationella insynsrådets möte den 12 december 2020.
Protokoll från mötet finns tillgängligt på Polisen.se: https://polisen.se/ompolisen/orgnisation/polismyndighetens-insynsrad/
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Övrigt

Från 2021 återgår regionpolisrådets möten till ordinarie mötestider, kl. 13:0016:00.
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Nästa möte

Onsdag den 10 februari 2021, kl. 13:00-16:00. Mötet kommer att genomföras via
video/telefon.
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Sammanträdets avslutande
Tf. regionpolischefen

Tf. regionpolischefen tackade för sin tid som ordförande i regionpolisråd Bergslagen och önskade rådet en god jul och ett gott nytt år. Mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Sandra Sjöholm Näsman

Lena Olsson

Lars Wahlberg

