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Mötesprotokoll
Datum

2021-04-15
Diarienr (åberopas)

Saknr

A002.906/2021

100

Polismyndigheten
Polisregion Bergslagen

Möte med regionpolisråd Bergslagen
Datum för mötet

Klockan

Plats

2021-04-14

13:00-16:00

Länk via video/telefon
Polisstyrelsen, Rättscentrum, Örebro

Kallade

Ledamöter i Bergslagens regionpolisråd
Föredragande
Närvarande

Patrick Ungsäter, regionpolischef
Hans Unander (S)
Erik Olsson (S)
Kent Grängstedt (S)
Maria Haglund (M)
Alexander Torin (M)
Paul Brännlund (Sd)
Benny Rosengren (Sd)
Lena Olsson (V)
Monica Lundin (L)
Birgitta Karstensson (Mp)
Frånvarande

Carina Dahl (S)
Kristina Svensson (S)
Pernilla Marberg (Sd)
Lena Reyier (C)
Lars O. Molin (Kd)
Föredragande

Camilla Thyberg, ekonomicontroller, ekonomi Bergslagen
Rebecka Gising, handläggare HR Bergslagen
Ulf Mörkås, enhetschef, avdelningen för särskilda utredningar, Göteborg (SU)
Anders Pettersson, handläggare, gruppen för skiljande- och disciplinärenden (GSD)
Peter Karlsson, chef, polisområde Dalarna
Mattias Skarp, chef, lpo Falun
Tomas Ammer, handläggare, regionkansliet
Elisabeth Anestad, chef, polisområde Örebro
Henrik Dahlström, sektionschef, regionledningscentralen (RLC)
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Övriga

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

Regionpolischefen öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna. Avstämning
av närvaro. Ledamot Lena Reyier har begärt utträde ur regionpolisrådet och rådet
inväntar besked om ersättare.
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Fastställande av dagordning, val av justeringsman och
föregående protokoll
Regionpolischefen

Regionpolischefen går igenom föregående mötesprotokoll. Protokollet läggs till
handlingarna utan tillägg. Dagordningen fastställs med tillägg av övriga frågor:
 Övervakningskameror (ansiktsigenkänning) – Paul Brännlund
 Lokala forensiska laboratorium – Birgitta Karstensson
 Satsning rekrytering Sälen – Lena Olsson
Till justerare utses Monica Lundin.
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Polisens resultat - VEK
Camilla Thyberg och Rebecka Gising

Camilla redogör för regionens utredningsresultat, januari-mars. Under årets första
månader har totalt 12 675 ärenden kommit in till polisregion Bergslagen, en
minskning med 10 % jämfört med år 2020.
Regionen har redovisat 2 282 ärenden till åklagare vilket är en ökning med 6 %
mot föregående år. Antal öppna ärenden i regionen har minskat med 6 % och är
nu 13 260 stycken. En kort redogörelse lämnas även avseende brott mot särskilt
utsatta brottsoffer.
Camilla redovisar vidare regionens ekonomiska utfall, januari-mars, vilken visar
en avvikelse på 35 mkr mellan prognostiserad och fastställd budget. Denna avvikelse har sin grund i ett ackumulerat underskott från 2020 baserat på rekrytering
av civila kompetenser samt gränskontroller under pandemin.
Rebecka redogör för HR Bergslagens aktuella frågor.
Totalt har nu polisregion Bergslagen uppnått 2 184 anställda, fördelade på regionens olika enheter. Delar av regionpolisrådet upplever statistiken otydlig vad gäller
nettoförändringen avseende civilanställda. HR-avdelningen uppdras av regionpolischefen att förtydliga redovisningen till nästa rådsmöte. Konkreta nettosiffror
från dagens möte förmedlas till rådsledamöterna tillsammans med protokollet.
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En översikt över frånvaro för sjukdom och VAB under pandemin visar en kraftigt
förhöjd sjukfrånvaro vid pandemins utbrott men värdena övergår sedan i normala
årstidsvariationer.
Regionen fortsätter sitt intensiva arbete med att attrahera till polisutbildningen.
78 % av de som har sökt till polisutbildningen HT-2021 har antagits. Vidare pågår
aktiviteter för att rekrytera poliser till glesbygdskommunerna, bl.a. genom intern
och extern funktionsinriktad polisutbildning.
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Information från nationella insynsrådet
Lena Olsson

Punkten utgår.
Protokoll från mötet finns tillgängligt på Polisen.se: https://polisen.se/ompolisen/orgnisation/polismyndighetens-insynsrad/
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Regionpolischefen informerar
Regionpolischefen

Regionpolischefen informerar om aktuella frågor:
Kort redogörelse av regionens lägesbild avseende pandemin. Regionen har haft
två klusterutbrott men har ett konstant lågt sjukdomsbortfall och 30 % av medarbetarna arbetar hemifrån. En nationell arbetsgrupp ”post Corona” är tillsatt för att
förbereda myndigheten på att leda in verksamheten i normalläge efter pandemin.
27 nya polisaspiranter hälsades välkomna under måndagen den 12 april. Dessa är
klara polisassistenter den 22 november 2021.
Som en del i målet att nå 38 000 polisanställda till 2024 och som en följd av polisens genombrott i knäckandet av krypteringsverktygen Enchrochat och SKY behöver ytterligare medel tillföras polismyndigheten med en särskild satsning på
teknisk förmåga att hantera hemlig dataavlyssning.
Regionen har inrättat en särskild beredningsgrupp där Åklagarområde Bergslagen
ingår med uppdrag att bygga upp förmåga att omhänderta information om kriminell verksamhet från krypteringsverktyget SKY. Region Bergslagen ska även vara
beredd att stödja med operativ förmåga mot andra regioner.
Regionen har inlett samtal med Örebro universitet och Linnéuniversitetet i Växjö
och efterfrågat stöd för att genomföra och analysera resultat kopplade till trygghetsmätningar. Arbetet bör bedrivas långsiktigt och involvera samtliga kommuner
i en förlängning.
I arbetet med grov organiserad brottslighet visar myndigheten de bästa resultaten
någonsin, trots pågående pandemi. År 2020 åtalades 282 gängkriminella personer
vilket ledde till totalt 145 fängelsedömda(349 års fängelsetid) och 101 mkr i höjning av skatt och 35 mkr i utmätta tillgångar.
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Den 2 oktober 2021 kommer en minneshögtid att genomföras i Stockholm för att
hedra polisanställda avlidna i samband med tjänsteutövning. Polisregion Bergslagens förre regionpolischef Dan Persson har av rikspolischefen fått det ärefyllda
uppdraget att hålla samman ceremonin.
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Särskilda utredningar (SU)
Ulf Mörkås

Ulf Mörkås lämnar en redogörelse av SU:s verksamhetsstatistik för perioden januari-mars 2021. 97 ärenden med totalt 110 brott har anmälts till SU och det har
inletts förundersökning i 22 av dessa ärenden. Man ser en fortsatt ökning av anmälda dataintrångsbrott nationellt men endast en anmälan har hittills inkommit i
Bergslagen. En kort redogörelse lämnas avseende enhetens fokusområden ingripande, arrest, narkotika och dataintrång.

Arbetsrättsliga utredningar (GSD)
Anders Pettersson
Sedan årets början har det redovisats 114 ärenden från SU till GSD. Bergslagen
har inga pågående arbetsrättsliga utredningar men en utredning har just avslutats
avseende en polisanställd som felaktigt förvarat sitt vapen i arrest. Regionpolischefen ska inom kort, efter föredragning, besluta om ärendet ska redovisas till
PAN.
Anders avslutar med att informera om ett ärende avseende en polisanställd som
har haft kontakt med en grovt kriminell person. Ärendet har utretts arbetsrättsligt
och redovisats till PAN där beslut fattades den 26 mars 2021 att avskilja personen
från sin anställning vid Polismyndigheten.
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Områdespolisverksamhet
Peter Karlsson, Mattias Skarp och Tomas Ammer

Regionpolischefen inleder med att informera om att regionledningen har fattat
beslut om ett ramverk för regionens områdespolisverksamhet, ett beslut med bäring på Polisens tillväxtarbete.
Peter tar vid, beskriver kort bakgrunden till uppdraget med projektet och lämnar
över ordet till projektets styrgruppsordförande Mattias och till projektledaren Tomas. Mattias och Tomas redogör för arbetet, förklarar planerings- och uppföljningsprocessen och beskriver rollfördelningen mellan områdespolis och kommunpolis i deras respektive uppdrag. Projektarbetet har utmynnat i en rapport som
blir ett styrande och vägledande dokument i det fortsatta arbetet med att öka
tryggheten, genom att utveckla vår närvaro i lokalsamhället.
Regionpolischefen sammanfattar och delger att rapporten har fått positiv uppmärksamhet nationellt.
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Idrottsrelaterad brottslighet
Elisabeth Anestad

Regionpolischefen inleder och lämnar över till Elisabeth som beskriver problembilden med de brott och andra ordnings- och säkerhetsstörningar som kan uppkomma i anslutning till och under idrottsarrangemang. Polismyndighetens rättsavdelning är ansvarig för villkorsgivning i samband med dessa evenemang och för
att nå en nationell enhetlighet i polisens arbete runt dessa arrangemang har det har
nu tagits fram en handlingsplan och en nationell struktur för intern och extern
samverkan. Den syftar till att likrikta insatser och skapa en sammanhållen och
förutsägbar process både före, under och efter idrottsevenemang.
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Övrigt

9.1

Gränskontrollernas effekter på bemanning i övrig verksamhet
Alexander Torin
Henrik Dahlström

Alexander önskar svar på hur arbetet med gränskontroller under pandemin har
påverkat region Bergslagens övriga verksamhet.
Henrik, kommenderingschef i den särskilda händelsen rörande Corona besvarar
frågan. Fram till den 12 april har Bergslagen lagt 52 000 arbetstimmar på gränskontrollerna, varav 5 500 av dessa är övertidstimmar. Den totala kostnaden för
region Bergslagens arbete med inresekontrollerna har hittills uppgått till 5,3 mkr,
4 mkr avser kostnad för personal och 1,3 mkr driftkostnader.
Gränskontrollerna har haft en stor påverkan på övrig verksamhet men det är svårt
att värdera hur stor den har varit. Resurser från olika delar, bl.a. inom utredningsverksamheten har tagits i anspråk till kontrollerna men den löpande uppföljningen
visar glädjande nog inte på någon större påverkan på utredningsresultaten. Coronastaben fortsätter att följa utvecklingen noggrant.
Regionpolischefen sammanfattar och ber Henrik uppdatera regionpolisrådet i frågan vid kommande möten.
9.2

Lokala forensiska laboratorium
Birgitta Karstensson

Birgitta önskar besked om huruvida polisregion Bergslagen avvecklar de lokala
forensiska laboratorierna.
Regionpolischefen beskriver situationen med långa köer hos Nationellt forensiskt
centrum (NFC) och informerar om uppbyggnaden av regionala forensiska centrum. Frågan tas upp som en särskild fördjupningspunkt vid nästa rådsmöte.
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Satsning rekrytering Sälen
Lena Olsson

Lena önskar en redogörelse avseende regionens rekrytering av poliser till Sälen.
Regionpolischefen besvarar frågan tillsammans med Rebecka Gising och de medger att det finns utmaningar med rekrytering till glesbygdskommunerna i Dalarna
men att regionen i tillväxtprocessen arbetar intensivt med att attrahera glesbygdskompetens.
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Utvärdering
Regionpolischefen

Regionpolischefen uttrycker sin tacksamhet över rådets viktiga frågor och synpunkter och ber ledamöterna om en återkoppling på dagens möte. Den samlade
bilden är att det var ett bra möte, man önskar fortsatt fördjupning i specifika verksamhetsfrågor och man uttrycker vikten av att bryta för rast under mötets gång.
Patrick summerar mötet. Till dagordningen inför nästa möte noteras följande
punkter, för fördjupning:
 Kameraövervakning
 Regionala forensiska centrum
Paul Brännlund anmäler sig till justerare för nästkommande möte.
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Nästa möte

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

Regionpolischefen tackar för ett bra och givande möte och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Sandra Sjöholm Näsman

Monica Lundin

Patrick Ungsäter

