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Mötesprotokoll
Datum

2021-09-16
Diarienr (åberopas)

Saknr

A002.906/2021

100

Polismyndigheten
Polisregion Bergslagen

Möte med regionpolisråd Bergslagen
Datum för mötet

Klockan

Plats

2021-09-15

13:00-16:10

Länk via video/telefon
Polisstyrelsen, Rättscentrum, Örebro

Kallade

Ledamöter i Bergslagens regionpolisråd
Föredragande
Närvarande

Patrick Ungsäter, regionpolischef
Hans Unander (S)
Kent Grängstedt (S)
Erik Olsson (S)
Maria Haglund (M)
Alexander Torin (M)
Paul Brännlund (Sd)
Benny Rosengren (Sd)
Christina Lundgren (C)
Lena Olsson (V)
Lars O. Molin (Kd)
Monica Lundin (L)
Frånvarande

Carina Dahl (S)
Kristina Svensson (S)
Birgitta Karstensson (Mp)
Föredragande

Emelie Bodegrim, chef, utredningsenheten
Johanna Olsson, gruppchef, regionkansliet
Lotta Molinder, verksamhetscontroller, regionkansliet
Helena Torége, chef, ekonomi Bergslagen
Susanne Eriksson, chef, HR Bergslagen
Henrik Dahlström, sektionschef, regionledningscentralen (RLC)
Ulf Mörkås, chef, avdelningen för särskilda utredningar, Göteborg (SU)
Gunnar Edeland, chef, gruppen för skiljande och disciplinärenden Stockholm/Bergslagen (GSD)
Marie Gulbrandsen, jurist, gruppen för skiljande- och disciplinärenden (GSD)
Per Lundbäck, chef, underrättelse Bergslagen
Mattias Forssten, chef, lokalpolisområde Örebro
Ulrika Sundström, tf. chef, lokalpolisområde Karlstad
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Övriga

Sandra Sjöholm Näsman, chefssekreterare, regionkansliet
Anna Edsborn, administratör, regionkansliet

1

Mötets öppnande och upprop av ledamöter
Regionpolischefen
Sandra Sjöholm Näsman

Regionpolischefen öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna.
Anna Edsborn deltar som medhörare vid dagens möte. Avstämning av närvaro.

2

Fastställande av dagordning, val av justeringsman och
föregående protokoll
Regionpolischefen

Regionpolischefen går igenom dagordningen vilken fastställs med tillägg av övriga frågor, punkt 10;
 Inlämning av vapen Dalarna - Hans Unander
 Polisens insatser, Järntorget Örebro – Maria Haglund
 Campus Karlstad – Alexander Torin
Till justerare utses Erik Olsson.
Efter genomgång läggs föregående mötesprotokoll till handlingarna utan tillägg.

3

Brottsofferarbete
Emelie Bodegrim

Regionpolischefen ber ledamot Paul Brännlund att inleda punkten genom att formulera
sin frågeställning om Polisens brottsofferarbete som han lyfte vid regionpolisrådets förra
möte. Ordet lämnas över till Emelie.
Emelie belyser det breda uppdraget vad gäller Polisens brottsofferarbete och beskriver
bl.a. det särskilda metodstödet som används vid utredning av brott mot barn, våld i nära
relation och sexualbrott mot vuxna. Vidare beskriver Emelie samverkansarbetet med
kommun och andra brottsofferstödjande verksamheter och hur viktigt det samarbetet är
för att säkra de berördas trygghet under rättsprocessen.
Regionpolischefen sammanfattar föredragning och diskussioner och förklarar att införandet av snabbare lagföring i regionen kommer att öka kvalitén och antalet lagförda gärningspersoner och samtidigt korta handläggningstider i utredningsarbetet.
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Tillväxt
Johanna Olsson

Regionpolischefen inleder och lämnar ordet över till Johanna.
Johanna redogör för lägesbilden avseende polisregion Bergslagens bemanningstillväxt
och beskriver resursfördelningsprocessen utifrån regionens målvärden om 1900 poliser
och 600 civilanställda vid utgången av 2024.
Regionpolischefen tackar för föredragning och bra diskussioner och informerar om att en
av region Bergslagens viktigaste prioriteringar är att utöka antalet områdespoliser för att
stärka den lokala närvaron i regionen.

5

Polisens resultat - VEK

5.1

Verksamhet
Lotta Molinder

Lotta redogör för regionens utredningsresultat, perioden januari-augusti. Totalt har 58
759 ärenden kommit in till polisregion Bergslagen, en ökning med 3% jämfört med
samma period år 2020. Tillgrepp i butik är den brottstyp som har ökat mest.
Regionen har redovisat 9 020 ärenden till åklagare vilket är en ökning med 5% 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 32,3%. Antal
öppna ärenden i regionen har minskat med 1% och uppgår nu till 14 454 stycken. En redogörelse lämnas även avseende brott mot särskilt utsatta brottsoffer. Antalet våldtäkter
mot vuxna har ökat samtidigt som antalet redovisade ärenden har minskat i jämförelse
med föregående år. Regionen har initierat en analys av orsaken till detta för att kunna
hitta åtgärder för att stoppa trenden.
Till nästa möte önskar regionpolisrådet statistik över antalet nedlagda ärenden.
5.2

Ekonomi
Helena Torége

Helena redovisar regionens ekonomiska läge vid utgången av juli 2021, vilken visar en
avvikelse på 47 mkr mellan prognostiserad och fastställd budget. Avvikelsens förklaringsposter kvarstår från föregående redovisning i juni; ett ackumulerat underskott från
2020, gränskontroller under pandemin och en höjning av pensionsavgifter.
Arbete pågår nu med uppföljning och budgetprognos för tertial 2.
5.3

Kompetensförsörjning
Susanne Eriksson

Susanne redogör för HR Bergslagens aktuella frågor.
Totalt har nu polisregion Bergslagen 2 222 anställda, fördelade på regionens olika enheter. Regionen fortsätter sitt intensiva tillväxtarbete och Susanne redogör för antagningslä-
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get för kommande polisutbildningar. För HT-2021 har 89 % av de som sökt till polisutbildningen antagits.
Vid nästa möte planerar Susanne att informera om regionens omställningsarbete.

6

Information från nationella insynsrådet
Lena Olsson

Lena Olsson redogör kort från det nationella insynsrådets möte den 7 september. Protokoll från mötet finns tillgängligt på Polisen.se: https://polisen.se/ompolisen/orgnisation/polismyndighetens-insynsrad/

7

Regionpolischefen informerar
Regionpolischefen

Regionpolischefen informerar om regionens aktuella frågor:
Mordet på kollegan Andreas Danman i polisregion Väst har satt starka avtryck hos oss
alla. Arbetet runt och efter händelsen har hanterats på ett bra och värdigt sätt. Händelsen
leder till eftertanke, kopplat till medarbetarskyddet. Arbetet med säkerhet runt våra medarbetare är prioriterat.
Överlag har det varit en bra sommar för polisregion Bergslagen;
- Bergslagen har nått polisiär framgång i flera mord i Värmland.
- Regionen har förstärkt med resurser i polisregion Mitt. Ett bra samarbete som visar på
framgången i att hjälpa varandra över gränserna när det behövs.
- Insatsen i samband med flygplansolyckan på Täby flygplats i Örebro gav ett kvitto på
vår samlade förmåga att hantera svåra händelser.
- Regionen för en dialog med Svenska jägarförbundet avseende jaktbrott, för att hitta
vägar att konkret jobba tillsammans i frågan.
- Norska regeringen har nu beslutat att gå vidare med att realisera arbetet med ett gemensamt polishus i Eda/Morokulien. Det är ett nationellt åtagande där polisregion Bergslagen
ansvarar för projektet.
- En ny lagstiftning ger från den 1 juli 2021 polisen möjlighet att bötfälla för högt spelande musik från bilar. Sedan 1 juli har regionen utfärdat ca 300 ordningsbotar för förargelseväckande beteende. Särskilt utsatta kommuner i regionen är Rättvik och Arvika.
- Bergslagen har tecknat ett samverkansavtal med SOS Alarm avseende samlokalisering i
den framtida gemensamma larm- och ledningscentralen, SLC. I oktober 2023 planeras
uppstart för verksamheten.
Vid nästa möte ges en fördjupning av problematiken med motorburen ungdom.
7.1

RSH Corona
Henrik Dahlström

Henrik ger polisregion Bergslagens lägesbild avseende arbetet runt pandemin. Den särskilda händelsen går nu mot ett avslut och det fortsatta arbetet övergår från den 1 oktober
i linjeverksamheten. Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs fortsatt och Polis-
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myndigheten kommer inom kort att presentera riktlinjer för polisanställdas hemarbete,
post pandemin.

8

Särskilda utredningar (SU)
Ulf Mörkås

Ulf Mörkås lämnar en redogörelse av SU:s verksamhetsstatistik för perioden januariaugusti 2021. 285 ärenden med totalt 312 brott har anmälts till SU och det har inletts förundersökning i 52 av dessa ärenden.
En kort redogörelse lämnas avseende enhetens fokusområden arrest, ingripande, narkotika och dataintrång. Ulf redogör även kort för ett domslut där en polis döms för ett stort
antal dataintrångsbrott.

Arbetsrättsliga utredningar (GSD)
Gunnar Edeland
Marie Gulbrandsen
Gunnar inleder punkten med att presentera sig för regionpolisrådet och lämnar ordet över
till Marie. Marie meddelar att polisregion Bergslagen för närvarande inte har några pågående arbetsrättsliga utredningar. Vidare förmedlar hon att statistiken, p.g.a. en frekvent
anmälare, visar på en ökning av inkomna anmälningar. Rådet informeras slutligen om ett
antal ärendes där regionen väntar på domslut.

9

Våldsbejakande extremism
Per Lundbäck

Regionpolischefen inleder punkten och lämnar över till Per. Per lämnar en redogörelse
över de olika våldsbejakande extremistiska miljöer som har identifierats i polisregion
Bergslagen. Vidare beskriver han det myndighetsgemensamma samarbetet i RedEx (Reducera Extremism) där man genom underrättelsebaserad information identifierar, planerar
och utför åtgärder för att begränsa grupperingarnas förmåga att begå brott.
Regionpolischefen sammanfattar och tackar Per för föredragningen.

10

Övrigt

10.1

Inlämning av vapen Dalarna – Hans Unander

Hans önskar en förklaring till varför inte möjlighet finns att lämna in vapen till Polisen i
västra Dalarna.
Punkten hänskjuts till nästa mötestillfälle för en utförligare redogörelse för regionpolisrådet.
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Polisens insatser Järntorget, Örebro – Maria Haglund

Maria önskar en redogörelse över hur polisen prioriterar arbetet mot stölder, droghandel
och bråk runt Järntorget i Örebro.
Mattias Forssten beskriver hur lokalpolisområde Örebro, öppet och dolt och över tid, arbetar aktivt med problematiken runt Järntorget och resecentrum, vilket är en nodpunkt för
missbrukare i Örebro. Polisen agerar på 70% av de samtal som kommer in om incidenter
i området.
10.3
Campus Karlstad – Alexander Torin
Alexander undrar hur polisen arbetar runt campus och nollningen vid Karlstad universitet.
Ulrika Sundström förklarar att den information som nått lokalpolisområde Karlstad angående problem i samband med nollningen endast är andrahandsuppgifter. Det har inte inkommit någon anmälan om hot eller bråk. Polisen har över tid arbetat aktivt mot universitetet och Kronoparken med en hög polisiär närvaro och uppmanar ungdomar man kommer i kontakt med att anmäla brott. Lokalpolisområdet samverkar även med kommunen,
universitetet och studentföreningar genom kontinuerliga dialoger för att dela lägesbild.

11

Utvärdering
Regionpolischefen

Regionpolischefen ber ledamöterna om en återkoppling på regionpolisrådets möten.
Den samlade bilden är att det är ett bra upplägg på mötena med fördjupning i specifika
verksamhetsfrågor och man ges snabba svar på uppkomna frågeställningar. Tekniken
lyfts som en utmaning och några av rådets medlemmar önskar återgå till fysiska möten så
snart det är möjligt. Medlemmar som har långt att resa önskar istället en valbarhet i deltagandet, att de som vill ges möjlighet att delta digitalt.
Till nästa möte lämnar Paul Brännlund ett önskemål om fördjupning av kommunpolisens
arbete.
Patrick sammanfattar rådets synpunkter och förklarar att det är viktigt att prioritera rådets
arbetsmiljö. Målet ett flexibelt deltagande vid dessa möten, med möjlighet att närvara
fysiskt eller digitalt om möjligt. Patrick tackar för regionpolisrådets närvaro och engagemang.

12

Nästa möte

Onsdag den 13 oktober 2021, kl. 13:00-16:00. Mötet kommer att genomföras digitalt.
Vid nästa möte kommer fördjupning ges i följande frågor:
 Kommunpolisernas verksamhet
 Motorburen ungdom
 Analys av våldtäkter
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Inlämning av vapen i Dalarna

Möten 2022 fastställs till onsdagar, kl. 13:00-16:00:
9 februari, 13 april, 15 juni, 21 september, 12 oktober och 14 december.

13

Sammanträdets avslutande
Regionpolischefen

Regionpolischefen förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Sandra Sjöholm Näsman

Erik Olsson

Patrick Ungsäter

