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Datum

2021-12-16
Diarienr (åberopas)

Saknr

A002.906/2021

100

Polismyndigheten
Polisregion Bergslagen

Möte med regionpolisråd Bergslagen
Datum för mötet

Klockan

Plats

2021-12-15

13:00-16:00

Länk via video/telefon
Länspolismästaren, Rättscentrum, Örebro

Kallade

Ledamöter i Bergslagens regionpolisråd
Föredragande
Närvarande

Anna-Karin Sjöstedt, regionkanslichef
Hans Unander (S)
Carina Dahl (S)
Kristina Svensson (S)
Erik Olsson (S)
Maria Haglund (M)
Paul Brännlund (Sd)
Fredrik Dahlberg (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
Helena Torége, chef, ekonomi Bergslagen
Ulf Mörkås, chef, avdelningen för särskilda utredningar, Göteborg (SU)
Marie Gulbrandsen, jurist, gruppen för skiljande- och disciplinärenden (GSD)
Oskar Kilsberger, chef, regionalt bedrägericenter
Pia Solhaug Wassberg, chef grova brott, polisområde Dalarna
Thomas Hellberg, chef lokalpolisområde Borlänge, polisområde Dalarna
Övriga

Sandra Sjöholm Näsman, chefssekreterare, regionkansliet
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Mötets öppnande och upprop av ledamöter
Regionkanslichefen

Regionkanslichefen öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna. Särskilt uppmärksammas Fredrik Dahlberg som ny ledamot i rådet. Avstämning av närvaro.
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Fastställande av dagordning, val av justerare och föregående
protokoll
Regionkanslichefen

Regionkanslichefen går igenom dagordningen vilken fastställs med tillägg av övriga frågor, punkt 10;
• Ungdomsrån i Borlänge – Christina Lundgren
• Fördelning av resurser och rekrytering till Sälen – Lena Olsson
• Insändare i Dalademokraten – Hans Unander
Till justerare utses Maria Haglund.
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-november. Totalt har 82
772 ärenden kommit in till polisregion Bergslagen, en ökning med 4% jämfört med samma
period år 2020. Regionen har redovisat 12 615 ärenden till åklagare vilket är en ökning
med 6% mot samma period föregående år. Utredningsandelen ligger under aktuell period
på 31,7%. Antal öppna ärenden i regionen uppgår till 14 210 stycken. En redogörelse lämnas även avseende brott mot särskilt utsatta brottsoffer. Antalet öppna ärenden avseende
våldtäkter mot vuxna har ökat med 90 % och utredningsandelen i dessa ärenden har minskat
med -4% jämfört med aktuell period 2020. En insats pågår i regionen för att stävja trenden
med de ökade våldtäkterna.
Avseende brottskategorin övriga brott mot person ombeds Lotta att vid nästa möte redogöra för om det är något särskilt brott i den kategorin som sticker ut.
Vidare önskas, vid nästa möte, information om vilka brott om ingår i brottskategorin tillgrepp i butik.
3.2

Ekonomi
Helena Torége

Helena redovisar Polismyndighetens och regionens ekonomiska läge. Efter oktober månads utgång uppgår Bergslagens ackumulerade budgetavvikelse till -56 miljoner kronor.
Helårsprognosen beräknas till -54,1 miljoner kronor.
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Vid nästa möte ombeds Helena lämna en prognos avseende kostnad för drivmedel för Polisens fordon.
3.3

Kompetensförsörjning
Susanne Eriksson

Punkten utgår på grund av plötsligt förhinder.
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Information från nationella insynsrådet
Lena Olsson

Informationen utgår tills vidare som stående punkt på dagordningen då Lena har begärt
utträde som ledamot i nationella insynsrådet. Fortsättningsvis hänvisas till publicerade
mötesprotokoll, tillgängliga på Polisen.se: https://polisen.se/om-polisen/orgnisation/polismyndighetens-insynsrad/
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Regionpolischefen informerar
Regionkanslichefen

Regionkanslichefen informerar om Polismyndighetens och polisregion Bergslagens aktuella frågor:
Covid – med den nya virusvarianten Omikron och utvecklingen av pandemin med nya
sjuktal följer Polismyndigheten fortsatt Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och
beslutade åtgärder om anpassat hemarbete, förstärkt städning och skydd, undvikande av
resor och fysiska möten mm.
Ekonomi – den politiska budgetreservationen med bl.a. stora satsningar på tekniklyft ökar
förutsättningarna för Polisen att lyckas i det brottsbekämpande uppdraget. Bl.a. utvecklas
Bergslagens förmåga till kamerabevakning med ca 70 nya kamerapunkter.
Förstärkning - polisregion Stockholm sitter i en besvärlig sits med svårigheter att rekrytera och behålla personal. Nya utsatta områden har även tillkommit i regionen. Med anledning av detta har Stockholm lämnat en begäran om förstärkning till övriga polisregioner. Förstärkningen planeras att gälla fram till sommaren 2022 och Bergslagen kommer
att bidra med ca 18-20 medarbetare.
Decemberpapper – 2018 gav Polismyndigheten in en promemoria till regeringen med förslag på åtgärder för att bekämpa den organiserade brottsligheten. Skrivelsen har nu reviderats för en bredare ansats i brottsbekämpningen. En del avser renodling av polisens
uppdrag vilket föranledde en fråga från rådet om hur blåljussamverkan mot suicid och
psykisk ohälsa fungerar i regionen. Regionkanslichefen bad att få återkomma till frågan
på kommande möte.
Strategisk inriktning - polisregion Bergslagen reviderar för närvarande den strategiska inriktningen för 2022 vilken fokuserar på regionens överordnade prioriteringar; komplex
brottslighet, tillväxt och lokal närvaro.
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Särskilda utredningar (SU)
Ulf Mörkås

Ulf Mörkås lämnar en redogörelse av SU:s verksamhetsstatistik för perioden januari-november 2021. 410 ärenden med totalt 452 brott har anmälts till SU och det har inletts förundersökning i 83 av dessa ärenden. Generellt visar statistiken på en ökning av anmälningar i samband med ingripanden och SU arbetar med att analysera vad denna trend beror på. En kort redogörelse lämnas avseende enhetens fokusområden arrest, ingripande,
narkotika samt dataintrång som fortfarande ligger på en hög nivå i antal anmälda brott.
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Arbetsrättsliga utredningar (GSD)
Marie Gulbrandsen

Marie informerar om fyra arbetsrättsliga utredningar som polisregion Bergslagen för närvarande hanterar. Vidare ges rådet en kort redogörelse avseende kommande domar, flertalet avseende dataintrång.
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Bedrägerier
Oskar Kilsberger

Oskar beskriver hur regionens organiserat sig och arbetar med bedrägerier. Bergslagens
regionala bedrägericenter, etablerat år 2020, hanterar 50 % av regionens inflöde av bedrägeriärenden och ansvarar även för det brottsförebyggande arbetet rörande bedrägerier.
Regionpolisrådet diskuterar frågan.
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Särskilt utsatta brottsoffer (SUB)
Pia Solhaug Wassberg

Pia redogör för organiseringen och arbetet utifrån den särskilda satsningen avseende särskilt utsatta brottsoffer, SUB. SUB avser målsäganden inom brottskategorierna brott i
nära relation, våldtäkt, våld mot barn och sexualbrott mot barn. Pia beskriver konsekvenser och utmaningar, men även de positiva effekterna av SUB-satsningen och den nya lagen om barnfridsbrott som trädde i kraft den 1 juli 2021.
Från rådet ställdes en fråga om fördelningen av gruppernas medarbetare sett till män respektive kvinnor. Frågan återkopplas på kommande möte genom HR.
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Övrigt

10.1

Ungdomsråd i Borlänge
Christina Lundgren
Thomas Hellgren

Christina önskar besked om hur Polisen arbetar för att stoppa rån som sker av ungdomar
mot andra ungdomar i Borlänge.
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Thomas Hellgren förklarar att antalet rån inte har ökat men att antalet misstänkta under
18 år har ökat, vilket verkar vara en trend nationellt. Ungdomar rånar andra ungdomar
och brotten begås på platser och tider där ungdomar träffas, ex. vid resecentrum och köpcentrum. Vanligast är att ungdomarna tilltvingar sig kläder och skor, märkesvaror. Polisen genomför lokala omprioriteringar av planerade insatser i verksamheten för att jobba
mot detta, bl.a. genom ökad synlighet och samverkan med näringsidkare och andra samhällsaktörer.
10.2

Fördelning av resurser och rekrytering, Dalarna
Lena Olsson

Lena önskar få lägesbilden avseende fördelning av polisresurser från Malung till Sälen
samt hur rekryteringen till Sälen går.
Frågan bordläggs till nästa möte.
10.3

Insändare i Dalademokraten
Hans Unander

Hans vill dela en insändare från Dalademokraten för diskussion i regionpolisrådet vid ett
kommande möte.
Chefssekreteraren bifogar insändaren med kallelsen till nästa möte.
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Utvärdering av mötet / fördjupningsdag
Regionkanslichefen

Regionkanslichefen ber ledamöterna att reflektera över dagens möte och återkopplingen
blir en samlad, digital, ”tumme upp”.
Vid regionpolisrådets förra möte lyfte regionpolischefen frågan om intresse fanns för en
fördjupningsdag med verksamhetsbesök under våren 2022. Gruppen diskuterar förslag på
verksamheter att besöka. Regionkanslichefen uppmanar rådet att skicka fler förslag till
chefssekreteraren och överlämnar till regionpolischefen att fatta beslut utifrån inkomna
förslag.
Christina Lundgren lämnar önskemål om en fördjupning i Polisens bekämpning av människohandel och trafficking vid ett kommande möte.
Hans Unander lämnar önskemål om en fördjupning avseende bekämpning av narkotikabrott vid ett kommande möte.
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Nästa möte

Onsdag den 9 februari 2022, kl. 13:00-16:00. Information om mötets genomförande lämnas närmare mötet.
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Sammanträdets avslutande
Regionkanslichefen

Regionkanslichefen tackar för ledamöternas engagemang under dagens möte och avslutar
med att önska regionpolisrådet en god jul och ett gott nytt år.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Maria Haglund

Anna-Karin Sjöstedt

Sandra Sjöholm Näsman

