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Mötesprotokoll
Datum

2021-06-17
Diarienr (åberopas)

Saknr

A002.906/2021

100

Polismyndigheten
Polisregion Bergslagen

Möte med regionpolisråd Bergslagen
Datum för mötet

Klockan

Plats

2021-06-16

13:00-16:00

Länk via video/telefon
Polisstyrelsen, Rättscentrum, Örebro

Kallade

Ledamöter i Bergslagens regionpolisråd
Föredragande
Närvarande

Niclas Hallgren, stf. regionpolischef
Hans Unander (S)
Carina Dahl (S)
Kristina Svensson (S)
Erik Olsson (S)
Maria Haglund (M)
Paul Brännlund (Sd)
Benny Rosengren (Sd)
Christina Lundgren (C)
Lena Olsson (V)
Lars O. Molin (Kd)
Monica Lundin (L)
Birgitta Karstensson (Mp)
Frånvarande

Kent Grängstedt (S)
Alexander Torin (M)
Föredragande

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

Sandra Sjöholm Näsman, chefssekreterare
Anna Edsborn, administratör
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Mötets öppnande och upprop av ledamöter
Stf. regionpolischefen
Sandra Sjöholm Näsman

Stf. regionpolischefen öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna. Ett extra uppmärksammande får Christina Lundgren som ny ledamot i regionpolisrådet. Christina ersätter Lena Reyier. Vidare är även Anna Edsborn med som medhörare vid dagens möte.
Avstämning av närvaro.
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Fastställande av dagordning, val av justeringsman och
föregående protokoll
Stf. regionpolischefen

Stf. regionpolischefen går igenom dagordningen vilken fastställs med tillägg av övriga
frågor, punkt 9.
Justerare vid dagens möte är enligt beslut vid föregående möte Paul Brännlund.
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna utan tillägg.
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Polisens resultat - VEK

3.1

Verksamhet
Lotta Molinder

Lotta redogör för regionens utredningsresultat, perioden januari-maj. Totalt har 35 250
ärenden kommit in till polisregion Bergslagen, en ökning med 4 % jämfört med samma
period år 2020. Tillgrepp i butik är den brottstyp som har ökat mest och troligen beror det
på att Svensk handel har lanserat en app där företagen själva kan anmäla brott.
Regionen har redovisat 5 976 ärenden till åklagare vilket är en ökning med 3 % mot
samma period föregående år. Övriga brott mot person är den brottstyp som ökat mest av
de redovisade ärendena. Utredningsandelen ligger under aktuell period på 32,6%. Antal
öppna ärenden i regionen har ökat med 3 % och är nu 13 114 stycken. En redogörelse
lämnas även avseende brott mot särskilt utsatta brottsoffer.
3.2

Ekonomi
Camilla Thyberg

Camilla redovisar regionens ekonomiska utfall för perioden januari-maj, vilken visar en
avvikelse på 47 mkr mellan prognostiserad och fastställd budget. Denna avvikelse har sin
grund i ett ackumulerat underskott från 2020, gränskontroller under pandemin och en
höjning av pensionsavgifter.
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Kompetensförsörjning
Susanne Eriksson

Susanne redogör för HR Bergslagens aktuella frågor.
Totalt har nu polisregion Bergslagen 2 181 anställda, fördelade på regionens olika enheter. Regionen fortsätter sitt intensiva tillväxtarbete och Susanne redogör för de nio operationslinjer som regionen har att förhålla sig till för att nå målvärdet om en ökning av 1 900
poliser vid ingången av år 2025.
79 % av de som sökte till polisutbildningen VT-2021 har antagits. Till antagningen HT2021 har region Bergslagen tilldelats 82 utbildningsplatser.
Lena Olsson önskar en kontinuerlig uppdatering av lägesbilden avseende rekrytering till
regionens glesbygd.
Paul Brännlund önskar statistik över hur många som hoppar av polisutbildningen och hur
det skiljer sig mellan den fysiska utbildningen och distansutbildningen. Vidare önskar
Paul information om återväxt avseende trafikpolis specialiserad på tung trafik. Frågan
hänskjuts till nästa rådsmöte.
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Information från nationella insynsrådet
Lena Olsson

Lena Olsson redogör kort från det nationella insynsrådets möte den 8 juni. Protokoll från
mötet finns tillgängligt på Polisen.se: https://polisen.se/ompolisen/orgnisation/polismyndighetens-insynsrad/
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Regionpolischefen informerar
Stf. regionpolischefen

Stf. regionpolischefen informerar om regionens aktuella frågor:
Trojan Shield – En internationell polisoperation har genomförts. I Sverige gav insatsen
155 gripanden, en del av dessa knutna till vår region. Under tillslaget var ca 70-80 av
Bergslagens medarbetare engagerade. Region Bergslagen biträder nu regionen Stockholm
med resurs i insatsens fortsatta arbete.
Kultur och likabehandling – I arbetet med kultur- och likabehandlingsfrågor använder
regionen sig av Uppdragskompassen, en nationellt framtagen ledarskapsfilosofi och modell för vägledning i hur vi förhåller och beter oss mot varandra.
Group Violence Intervention (GVI) - Polisområde Örebro och lpo Örebro har anslutit sig
till det strategiska utvecklingsprojektet som även kallas ”Sluta skjut”. Det är en metod för
det förebyggande arbetet mot det dödliga våldet i kriminella grupperingar.
Mäns våld mot kvinnor – Satsningar pågår för att utveckla och öka användandet av forensiska metoder för att styrka bevisning vid våld i parrelationer.
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Bedrägerier – Antalet anmälda bedrägeribrott är idag extremt högt och det är ett väldigt
resurskrävande arbete. Det är av stor vikt att samarbetet med övriga samhället är väl utvecklat för att försvåra och förebygga dessa brott.

5.1

RSH Corona
Henrik Dahlström

Henrik ger region Bergslagens lägesbild avseende Corona och redogör för sjuktal, polisanställdas hemmaarbete, arbetet med gränsövergångarna och uppdraget att säkerställa
vaccinationsprogrammets genomförande.
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Särskilda utredningar (SU)
Ulf Mörkås

Ulf Mörkås lämnar en redogörelse av SU:s verksamhetsstatistik för perioden januari-april
2021. 120 ärenden med totalt 134 brott har anmälts till SU och det har inletts förundersökning i 28 av dessa ärenden.
En kort redogörelse lämnas avseende enhetens fokusområden ingripande, arrest, narkotika och dataintrång. Ulf redogör även kort för två brott som nu ligger under åtal i domstol.

Arbetsrättsliga utredningar (GSD)
Marie Gulbrandsen
Polisregion Bergslagen har för närvarande inga pågående arbetsrättsliga utredningar. Marie beskriver kort hur GSD samverkar med chefer inom kärn- och stödverksamheter.
Rådet informeras även om ett ärende som ligger under åtal i domstol och vidare ärenden
där regionen väntar på domslut.
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Polisregion Bergslagens kameraförmåga
Henrik Dahlström

Stf. regionpolischefen inleder och lämnar ordet över till Henrik.
Henrik redogör för region Bergslagens samlade kameraförmåga uppdelat enligt:
 Allmän kamerabevakning på plats där allmänhet har tillträde, ex bostadsområden
 Polisens fysiska säkerhet - egna lokaler, ex. personalingångar osv.
 Intern kamerabevakning i polisens lokaler där allmänhet inte har tillträde, ex arrest,
förhörsrum mm.
 Övrig förmåga, ex. kroppskamera, fordonskamera, UAS (drönare) m.m.
Stf. regionpolischefen sammanfattar och beskriver komplexiteten och de tekniska utmaningar som finns vid utredning och där kameraförmågan är ett bra verktyg för brottsuppklarning.
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Regionala forensiska centrum
Tony Möörk

Stf. regionpolischefen inleder och lämnar över till Tony.
Tony informerar om Forensiska sektionens uppdrag och förmåga, presenterar statistik
över undersökningar genomförda under 2020 och det dödliga våldet i Sverige. Vidare
beskriver han verksamhetens styrkor och utmaningar, befintliga och framtida.
Stf. regionpolischefen sammanfattar och förklarar utmaningarna vid Nationellt forensiskt
centrum (NFC). Svensk polis har, tillsammans, ett ansvar att utveckla den forensiska
förmågan.
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Övrigt

9.1
Etablering av högerextrema rörelser – Lena Olsson
Lena önskar en redogörelse av högerextrema rörelsers etablering i Deje.
Frågan tas upp som en fördjupningspunkt vid ett kommande rådsmöte.
9.2
Brottsofferarbete – Paul Brännlund
Paul önskar en redogörelse om polisens brottsofferarbete.
Frågan tas upp som en fördjupningspunkt vid ett kommande rådsmöte.
9.3
Utdrag från belastningsregister – Kristina Svensson
Kristina uttrycker att rutinen kring tjänsten att begära registerutdrag kan behöva ses över.
Stf. regionpolischefen förklarar att tjänsten är automatiserad och att det finns utförlig information om regler och förfarande avseende begäran om registerutdrag på Polisens hemsida.
9.4
Privat övervakning som bevismaterial – Birgitta Karstensson
Birgitta undrar om privat filmmaterial kan användas som bevisning i händelse av brott.
Frågan besvarades av Henrik Dahlström i samband med föredragning av punkt 7.
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Utvärdering
Stf. regionpolischefen

Stf. regionpolischefen ber ledamöterna om en återkoppling på dagens möte. Den samlade
bilden är att det var ett bra möte, man uppskattar fördjupning i specifika verksamhetsfrågor. Man uttrycker även vikten av att tysta/”muta” mikrofonerna under mötets gång, annat än vid frågor, för att inte störa under föredragningar.
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Nästa möte

Onsdag den 15 september 2021, kl. 13:00-16:00. Mötet kommer att genomföras via video/telefon.
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Sammanträdets avslutande
Stf. regionpolischefen

Stf. regionpolischefen tackar för ett bra och givande möte och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Sandra Sjöholm Näsman

Paul Brännlund

Niclas Hallgren

