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Datum

2021-10-14
Diarienr (åberopas)

Saknr

A002.906/2021

100

Polismyndigheten
Polisregion Bergslagen

Möte med regionpolisråd Bergslagen
Datum för mötet

Klockan

Plats

2021-10-13

13:00-16:00

Länk via video/telefon
Länspolismästaren, Rättscentrum, Örebro

Kallade

Ledamöter i Bergslagens regionpolisråd
Föredragande
Närvarande

Patrick Ungsäter, regionpolischef
Hans Unander (S)
Carina Dahl (S)
Kent Grängstedt (S)
Erik Olsson (S)
Maria Haglund (M)
Alexander Torin (M)
Paul Brännlund (Sd)
Christina Lundgren (C)
Lars O. Molin (Kd)
Monica Lundin (L)
Birgitta Karstensson (Mp)
Frånvarande

Kristina Svensson (S)
Lena Olsson (V)
Benny Rosengren (Sd)
Föredragande

Lotta Molinder, verksamhetscontroller, regionkansliet
Rickard Eriksson, chef utredningssektion, polisområde Värmland
Helena Torége, chef, ekonomi Bergslagen
Susanne Eriksson, chef, HR Bergslagen
Maria Haglund, tf. gruppchef, regionkansliet
Ulf Mörkås, chef, avdelningen för särskilda utredningar, Göteborg (SU)
Marie Gulbrandsen, jurist, gruppen för skiljande- och disciplinärenden (GSD)
Lars Wirén, chef, polisområde Värmland
Malin Hengärde, gruppchef, utredning polisområde Värmland
Fredrik Lundberg, kommunpolis, lokalpolisområde Kristinehamn, polisområde Värmland
Mats Lagerblad, kanslichef, polisområde Dalarna
Mats Thor, chef, Säkerhet Bergslagen
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Övriga

Sandra Sjöholm Näsman, chefssekreterare, regionkansliet
Anna Edsborn, administratör, regionkansliet
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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 justerare och föregående
protokoll
Regionpolischefen

Regionpolischefen går igenom dagordningen vilken fastställs med tillägg av övriga frågor, punkt 10;
• Inlämning av vapen Dalarna - Hans Unander, hänskjuten från förra mötet
• Tillnyktringsenhet – Monica Lundin
Till justerare utses Monica Lundin.
Efter genomgång läggs föregående mötesprotokoll till handlingarna utan tillägg.
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Polisens resultat - VEK

3.1

Verksamhet
Lotta Molinder
Rickard Eriksson

Lotta redogör för regionens utredningsresultat, perioden januari-september. Totalt har 66
898 ärenden kommit in till polisregion Bergslagen, en ökning med 3% jämfört med
samma period år 2020. 56 675 ärenden är nedlagda, en ökning med 2% jämför med förra
året. Regionen har redovisat 10 189 ärenden till åklagare vilket är en ökning med 6% mot
samma period föregående år och den högsta nivån i regionen på fem år. Övriga brott mot
person är den brottstyp som ökat mest av de redovisade ärendena. Utredningsandelen
ligger under aktuell period på 32%. Antal öppna ärenden i regionen har minskat med 1%
och uppgår nu till 14 529 stycken. En redogörelse lämnas även avseende brott mot särskilt utsatta brottsoffer.
Inflödet och balanser avseende ärenden rörande våldtäkter mot vuxna har ökat och regionen har genomfört en analys för att hitta orsaker till denna negativa trend. Rickard Eriksson beskriver att en del av ökningen är kopplat till nya sätt att dejta via nätet, ex. via
Tinder. Genom bl.a. resursförstärkning, metodutveckling och samverkan, intern och extern, är förhoppningen och målet att se en trendväxling vid årsskiftet.
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Ekonomi
Helena Torége

Helena redovisar regionens ekonomiska läge. Efter augusti utgång uppgår Bergslagens
budgetsavvikelse till -41 miljoner kronor. Helårsprognosen beräknas vid andra tertialuppföljningen till 49,5 miljoner kronor. Förutom tidigare redovisade poster som förklarar det
negativa resultatet så redovisas något ökade driftskostnader och en semesterlöneskuldförändring.
I höständringsbudgeten föreslås Polismyndigheten få 500 miljoner kronor vilket kommer
att täcka underskottet och ge ett stöd till tillväxten från 2022 samt underlätta budget för
2023-2024.
I budgetpropositionen för 2022 föreslås Polismyndigheten få en utökad ram. Utöver medel för tillväxten får vi 500 miljoner kronor extra, varav 400 miljoner kronor ska gå till
kostnader för tekniklyft och 100 mnkr för att täcka eventuella eftersläpande kostnader av
Covid-19.
3.3

Kompetensförsörjning
Susanne Eriksson

Susanne redogör för HR Bergslagens aktuella frågor.
Totalt har nu polisregion Bergslagen 2 200 anställda, fördelade på regionens olika enheter. Regionen fortsätter sitt intensiva tillväxtarbete och Susanne redogör för vilka åtgärder
region Bergslagen behöver genomföra för att nå målvärdet på 1 900 poliser till 2024.
Susanne informerar vidare om regionens kompetensförsörjningsarbete och beskriver regionens förmåge- och utvecklingsområden.
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Information från nationella insynsrådet

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 Polismyndighetens och polisregion Bergslagens aktuella frågor:
Patrick lyfter trafikolyckan i Markaryd där en skyddsperson och två poliser tragiskt omkom. En utredning pågår för att ta reda på vad som orsakade olyckan. Myndigheten tar
under tiden hand om övrig berörd personal och jobbar aktivt för att minska riskerna för
att det ska hända igen. Rikspolischefen har besökt polisregion Syd och förintelsekonferensen och följde samtidigt upp arbetet runt olyckan.
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Explosionen i ett flerfamiljshus i Göteborg hade ett särskilt ovanligt händelseförlopp.
Den fortsatta utredningen kommer att visa vad som hände.
I budgetunderlaget för 2022-2024 har Polisen framfört behov av ytterligare cirka 2 miljarder kronor för det fortsatta tillväxtarbetet och 400 miljoner kronor årligen för att kunna
genomföra ett tekniklyft. Vidare har Polisen önskat extra medel för att kunna fortsätta
arbetet med att uppvärdera polisyrket.
Vid utgången av augusti 2021 uppgick antalet polisanställda till 34 676 varav 21 595 är
poliser och 13 081 är civilanställda. Tillväxtarbetet fortsätter med rekrytering, omställningsarbete och att attrahera till polisutbildningen för att nå målet om 26 000 vid årsskiftet 2024/2025. Ett arbete pågår inom myndigheten för att utveckla kravprofilen till polisutbildningen. Det ska t.ex. bli möjligt för personer som har vissa neuropsykiatriska sjukdomar, såsom exempelvis ADHD och asperger att söka sig till polisutbildningen.
Patrick berättar att han i samband med sina verksamhetsbesök har kunnat konstatera att
Polisen behöver arbeta mer med renodling av verksamheten. Polisen lägger mycket tid
och resurser på arbetsuppgifter som inte är polisiära, t.ex. transporter och omhändertagande av berusade, suicidala individer och personer som lider av psykisk ohälsa. Han
uttrycker en önskan att Socialtjänstens tillnyktringsenhet kunde jobba mer i mobila team
för att förebygga att ungdomar hamnar i missbruk och psykisk ohälsa och hänvisar till
Mumin-metoden i Stockholm. Som ett svar på en insändare i Närkes Allehanda om narkotikasituationen i Vivalla har Patrick skrivit ledare i samma tidning. Artiklarna skickas
ut till regionpolisrådet tillsammans med protokollet.
5.1

Rutiner efter pandemin
Maria Haglund

Maria beskriver att polisanställda nu succesivt återgår till arbete på kortoret. Framöver
kommer möjligheten ges att under 1-2 dagar i veckan arbeta hemifrån, om verksamheten
tillåter. Det kommer dock fortsatt stödjas av förstärkt lokalstädning, god hygien och avståndshållande.
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Särskilda utredningar (SU)
Ulf Mörkås

Ulf Mörkås lämnar en redogörelse av SU:s verksamhetsstatistik för perioden januariseptember 2021. 316 ärenden med totalt 347 brott har anmälts till SU och det har inletts
förundersökning i 63 av dessa ärenden. Generellt visar statistiken på en ökning av anmälning i samband med ingripanden. Det kan ha sin orsak i tillväxten. Fler poliser som ingriper i händelser ökar antalet anmälningar.
En kort redogörelse lämnas avseende enhetens fokusområden arrest, ingripande, narkotika och dataintrång.
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Arbetsrättsliga utredningar (GSD)
Marie Gulbrandsen
Marie meddelar att polisregion Bergslagen för närvarande har en pågående arbetsrättslig
utredning. Ett par ärenden ligger för bedömning om beslut avseende fortsatt hantering.
Rådet informeras om två ärenden som nyligen har redovisats genom åtal till domstol, ett
ärende rörande dataintrång i Värmland och ett ärende rörande vårdslöshet i trafik i Dalarna.
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Motorburen problematik
Lars Wirén
Malin Hengärde

Regionpolischefen inleder punkten och lämnar över till Lars och Malin.
Malin redovisar statistik avseende brott kopplat till motorburen problematik och beskriver vidare hur polisen arbetar med frågan utifrån olika metoder. Genom en ny lagstiftning
har polisen från 1 juli 2021 möjlighet att utfärda ordningsbot på plats. Majoriteten av de
som blivit lagförda är män i åldern 21-30 år.
Lars tar vid och beskriver hur arbetet med denna problembild följs upp. En pilot med
metoden ”snabbare lagföring” pågår i regionen och genom det arbetet kommer rättsprocessen i dessa ärenden kortas. Tillsammans med samhället; länsstyrelser, kommuner och
regioner kan man med brottsförebyggande arbete minska risken att ungdomar socialiseras
in i fel miljö.
Regionpolisrådet diskuterar frågan.
Regionpolischefen sammanfattar och tackar för föredragningen.

8

Kommunpolisverksamhet
Fredrik Lundberg

Regionpolischefen inleder punkten och lämnar över till Fredrik som beskriver funktionen
kommunpolis och uppdraget, att driva Polisens brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete i samverkan med kommuner och lokalsamhället.
Fredrik uppmanar regionpolisrådet att ta kontakt med kommunpolis i respektive kommuner för att utveckla samverkan. Vidare rekommenderar han rådet att ta del av SOU
2019:43, ett förslag till lag om kommunernas brottsförebyggande ansvar.
Patrick tackar för föredragningen och berättar att polisregion Bergslagen har inlett ett
samarbete med Örebro universitet där de bl.a. ska hjälpa polisregionen att utföra trygghetsmätningar.
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Övrigt

9.1

Inlämning av vapen Dalarna
Hans Unander
Mats Lagerblad
Mats Thor

Hans önskar en förklaring till varför allmänhet inte ges möjlighet att lämna in vapen till
Polisen i västra Dalarna.
Mats Lagerblad delger bakgrunden och förklarar att det finns stora risker med att hantera
vapen i Polisens lokaler och när personal transporterar vapnen till slutförvaringsplats. Det
har historiskt förekommit ett antal incidenter vid inlämning av vapen. Att bygga om berörda polisstationer för att möjliggöra mottagning av vapen skulle även innebära stora
kostnader. Vid utformningen av det nya polishuset i Sälen kommer lokalerna anpassas för
mottagning av vapen. Mats Thor understryker arbetsmiljöaspekten gällande vapenhanteringen, kopplat till medarbetarskydd och vår skyldighet att skydda allmänhet.
9.2

Tillnyktringsenhet
Monica Lundin

Monica önskar polisens syn på att kommunerna i Dalarna och regionen inte vill fortsätta
bekosta inrättande av tillnyktringsenheter. Avtal kring detta har avslutats i Region Dalarna.
Patrick menar att detta påverkar Polisens tillväxt och den renodling av verksamheten som
behöver genomföras. Kommunerna behöver gå samman och se det i ett större sammanhang och ta ett större brottsförebyggande ansvar. Polisregion Bergslagen har ingått överenskommelser med länsstyrelserna för att samverka, bl.a. i frågor som denna.

10

Utvärdering
Regionpolischefen

Regionpolischefen ber ledamöterna att reflektera över om mötet motsvarar förväntningarna. Återkopplingen ger att ledamöterna uppskattar att få underlagen innan mötet, att
frågor besvaras skyndsamt och att man får konkreta medskick i olika frågor.
Patrick tackar för återkopplingen. Till våren 2022 kommer regionpolisrådet bjudas in till
en fördjupningsdag som även kommer att inkludera ett verksamhetsbesök. Önskemål om
vilken verksamhet man vill besöka kan skickas till Sandra Sjöholm Näsman.
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Nästa möte

Onsdag den 15 december 2021, kl. 13:00-16:00. Information om mötets genomförande
lämnas närmare mötet.
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Sammanträdets avslutande
Regionpolischefen

Regionpolischefen förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Sandra Sjöholm Näsman

Monica Lundin

Patrick Ungsäter

