1 (5)

Mötesprotokoll
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Datum

2021-02-11
Diarienr (åberopas)

Saknr

A002.906/2021

100

Polismyndigheten
Polisregion Bergslagen

Möte med regionpolisråd Bergslagen
Datum för mötet

Klockan

Plats

2021-02-10

13:00-16:08

Länk via video/telefon
Polisstyrelsen, Rättscentrum, Örebro

Kallade

Ledamöter i Bergslagens regionpolisråd
Föredragande
Närvarande

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

Kent Grängstedt (S)
Alexander Torin (M)
Föredragande

Ulf Mörkås, enhetschef, avdelningen för särskilda utredningar, Göteborg (SU)
Marie Gulbrandsen, jurist, gruppen för skiljande- och disciplinärenden (GSD)
Henrik Dahlström, sektionschef, regionledningscentralen (RLC)
Lotta Molinder, verksamhetscontroller, regionkansliet
Camilla Thyberg, ekonomicontroller, ekonomi Bergslagen
Susanne Eriksson, chef HR Bergslagen
Niclas Hallgren, bitr. regionpolischef
Övriga

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

Regionpolischefen hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.
Avstämning av närvaro.
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Presentation och reflektion över erfarenheter i
regionpolisrådet. Fastställande av dagordning, val
avjusteringsman och föregående protokoll
Regionpolischefen

Regionpolischefen gick igenom föregående mötesprotokoll. Protokollet lades till
handlingarna utan tillägg. Dagordningen godkändes och fastställdes efter genomgång. Till justerare utsågs Birgitta Karstensson.
Regionpolischefen presenterade sig, sin bakgrund och sin syn på uppdraget som
regionpolischef för polisregion Bergslagen.
Ledamöterna i regionpolisrådet presenterade sig och reflekterade över sina erfarenheter från regionpolisrådet bakåt och sina förväntningar framåt.
Regionpolischefen tackade för presentationerna och delgav sina tankar utifrån
ledamöternas reflektioner. Den delade uppfattningen är att rådets sammanträden
fortsatt ska fyllas med verksamhetsanknutna frågor och en öppenhet i dialogen.
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Särskilda utredningar (SU)
Ulf Mörkås

Ulf Mörkås lämnade en redogörelse av SU:s verksamhetsstatistik för 2020. Bl.a.
visar siffrorna på en liten ökning av antalet anmälda brott begångna av polisanställda i region Bergslagen. Det har skett en ökning av anmälda dataintrångsbrott
nationellt och så även i Bergslagen. Det brottsförebyggande arbetet vad gäller
dessa brott ses nu över på nationell nivå.

Arbetsrättsliga utredningar (GSD)
Marie Gulbrandsen
Sedan årets början har det redovisats 45 ärenden från SU till GSD. Marie Gulbrandsen redogjorde vidare för de två arbetsrättsliga utredningar som pågår i regionen och informerade även om två ärenden som regionen har anmält till Personal- och ansvarsnämnden (PAN) för bedömning.
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Regionpolischefen informerar
Regionpolischefen, Henrik Dahlström

Regionpolischefen inledde och lämnade över till Henrik Dahlström, kommenderingschef i den regionala staben för covid-19. Henrik redogjorde för polisens och
regionens uppdrag kopplat till pandemin och regeringsbeslutet om inreseförbud
från Norge.
Regionpolischefen tog vid och informerade om aktuella frågor:
o Den 19 januari genomfördes en nationell chefsdag sammankallad av rikspolischefen. Fokus för mötet var myndighetens operativa utmaningar och
Polisens nya ledarskapsfilosofi.
o Regionala strategiska ledningsgruppen har genomfört en ledningskonferens där gruppen arbetade med regionens uppdrag och förhållningssätt
kopplat till ledarskapsfilosofin. Ledningsgruppen arbetade fram tre överordnade prioriteringar; lokal närvaro, grov brottslighet och tillväxten förbi
2024.
o Uppföljningen av Snabbare lagföring, ett pilotprojekt som startades upp i
polisområde Värmland i januari 2020, har visat på förkortade genomströmningstider och en ökad kvalitet på utredningar rörande brott med påföljd upp till tre år i straffskalan. Metoden kommer att införas även i polisområde Dalarna och Örebro med start i januari 2022.
o Polisens tystnadskultur har fått en ny belysning nationellt. I region Bergslagen har ca 10 ärenden hanterats sedan #meetoo-kampanjen 2018. Regionen har beslutat att inrätta ett kultur- och likabehandlingsråd som ska
verka i dessa frågor med syfte att skapa en säker och trygg arbetsplats för
alla polisanställda.
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Polisens resultat - VEK
Lotta Molinder, Camilla Thyberg, Susanne Eriksson

Lotta Molinder redogjorde för regionens utredningsresultat, verksamhetsåret
2020. Under året inkom totalt 86 613 ärenden till polisregion Bergslagen, en ökning med 2 % jämfört med år 2019. De brott som ökat mest är skadegörelser.
Regionen redovisade 13 165 ärenden till åklagare, en ökning med 4 % mot år
2019. Antal öppna ärenden i regionen har minskat med 4 % och är nu 13 720
stycken. En kort redogörelse lämnades även avseende brott mot särskilt utsatta
brottsoffer.
Camilla Thyberg redovisade regionens ekonomiska utfall för verksamhetsåret
2020 vilken visar en avvikelse på 35 mnkr mellan prognostiserad och fastställd
budget. Denna avvikelse har sin grund i bl.a. kostander för personal, lokaler samt
pass-och id-kortsverksamheten. Prognostiserad budgetram för 2021 är 1 559
mnkr.
Susanne Eriksson redogjorde HR Bergslagens aktuella frågor.
Totalt har nu polisregion Bergslagen uppnått 2 125 anställda, fördelade på regionens olika enheter.
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Under 2021 planerar regionen ett stort antal aktiviteter för att attrahera till polisutbildningen, till polisregion Bergslagen och för att bidra till svensk polis utveckling. Vidare arbetar regionen aktivt med kompetensförsörjningsplanering och kultur- och likabehandlingsfrågor m.m.
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Tillväxt 2024
Niclas Hallgren

Niclas Hallgren lämnade en fördjupad redogörelse för region Bergslagens tillväxtarbete och informerade bl.a. om den tillväxtdialog som genomfördes med rikspolischefen den 1 februari. Under dialogen diskuterades utmaningen med att nå det
nationella målet om 26 200 poliser, glesbygdskompetens och aktiviteter för en
ökad lokal närvaro. Vidare hanterades frågan om polisutbildningen, utveckling av
distansutbildningen och den funktionsinriktade polisutbildningen, i vilken region
Bergslagen har inlett ett samarbete med region Nord och Mitt.
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Information från nationella insynsrådet
Lena Olsson

Lena Olsson redogjorde kort från det nationella insynsrådets möte den 2 februari.
Protokoll från mötet finns tillgängligt på Polisen.se: https://polisen.se/ompolisen/orgnisation/polismyndighetens-insynsrad/
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Övrigt
Lönerörelsen
Lena Olsson
Susanne Eriksson

Lena Olsson önskade svar på hur region Bergslagens lönesatsning ser ut, hur vi
prioriterar i satsningen och om vi skiljer oss mycket från andra regioner.
Susanne Eriksson besvarade frågan genom att redogöra för region Bergslagens
lönebildning och den senaste polislönesatsningen. 2020 års polislönesatsning genomfördes med en nationell styrning att prioritera särskilt kompetensförsörjningskritiska befattningar. Detta för att behålla personal som verkar nära medborgarna,
som poliser i yttre tjänst och utredningsjourerna. Region Bergslagen följer i stort
samma prioriteringar som övriga regioner.
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Utvärdering
Regionpolischefen

Regionpolischefen bad ledamöterna om en återkoppling på dagens möte. Den
samlade bilden var att det blev ett bra möte med bra information men att det finns
tekniska svårigheter med att hålla möten digitalt.
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Nästa möte

Onsdag den 14 april 2021, kl. 13:00-16:00. Mötet kommer att genomföras via
video/telefon.
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Sammanträdets avslutande
Regionpolischefen

Regionpolischefen tackade för ett bra och givande möte och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Sandra Sjöholm Näsman

Birgitta Karstensson

Patrick Ungsäter

