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Protokoll
Datum

2019-12-10
Polismyndigheten
Polisregion Väst

Diarienr (åberopas)

Saknr

A016.950/2019

121

Sammanträde med regionpolisrådet i polisregion Väst
Datum för mötet

Klockan

Plats

2019-12-10

13.00-16.00

Ernst Fontells plats, Göteborg, Samlingslokal
Vänern plan 3

Kallade

Klas Johansson, regionpolischef
Marina Johansson (s)
Monica Hanson (s)
Niclas Eringsfors (s)
Åke Eliasson (s)
Charlotte Nordström (m)
Elisabet Babic (m)
Arne Lernhag (m)
Per-Håkan Eklund (sd)
Stina Isaksson (sd)
Caroline Frodin (sd)
Peter Heie (c)
Kalle Bäck (kd)
Frida Tånghag (v)
Birgitta Ling Fransson (l)
Peter Sörgaard (mp)
Närvarande ledamöter

Klas Johansson, regionpolischef
Marina Johansson (s) Avvek 14:30
Monica Hanson (s)
Åke Eliasson (s)
Charlotte Nordström (m)
Elisabet Babic (m)
Arne Lernhag (m)
Per-Håkan Eklund (sd)
Stina Isaksson (sd)
Caroline Frodin (sd)
Peter Heie (c)
Kalle Bäck (kd)
Frida Tånghag (v)
Birgitta Ling Fransson (l)
Peter Sörgaard (mp)
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Övriga närvarande

Ulrika Bingmark, EA Väst
Mats Edsand, Avdelningen för Särskilda Utredningar
Morgan Orvenholt, regionkanslichef Polisregion Väst
Karin Breding, Regionkansli Väst
Frida Larsson, Regionkansli Väst
Torleif Karlténius, GSD, Regionkansli Väst
Birgitta Dellenhed, utredningsenheten, Region Väst
Johan Hansson, PO Storgöteborg
Jörgen Thorén, PO Storgöteborg

1

Fastställande av dagordning

Regionpolischefen Klas Johansson hälsar alla välkomna och dagordningen
fastställs.
Charlotte Nordström önskar en punkt i dagordningen där hon kan delge information från nationella insynsrådet vid kommande möten.

1.1

Föregående protokoll

Vad gäller mötesprotokoll från den 30 oktober 2019 fanns inga invändningar.
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

1.2

Uttag av mötesjusterare

Till mötesjusterare för dagens möte utses Charlotte Nordström.
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Aktuella frågor

Klas Johansson informerar om att Robert Karlsson ska bli tillförordnad biträdande chef för region Stockholm i 6 månader. Ersättare blir Mats Bergström
som presenterar sig kort. Tillförordnad PO-chef i Skaraborg blir Fredrik
Malm.
Kort information om oroligheterna i Trollhättan där FU-pågår och informationen begränsas därefter.
Andreas Grym, IT- utredare, har vunnit Childhoodpriset. Genom sitt arbete
som IT-utredare har han lyckats identifiera hundratals barn som utsatts för
nätbaserade sexuella övergrepp och spårat misstänkta gärningsmän. Detta har
lett till fällande domar i hela Sverige.
Klas Johansson lämnar en kortfattad redogörelse gällande arbetet avseende
tillväxten mot 2024, fler medarbetare nu än december 2015.
Information gällande samverkansmöte med bland annat kriminalvården. Samverkan angående exempelvis lokaler med anledning av situationen kring beläggningen av frihetsberövade på arrester, förvaren, häkten och anstalter.
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Nationell särskild händelse pågår som syftar till att samordna koordinera resurser för den grova organiserade brottsligheten skjutningar sprängningar
”Rimfrost”.
Kort information om aspirantrådet i Region Väst.
Slutligen presenterar Klas Johansson att Lars Eckerdal är ny PO-chef för Fyrbodal.

2.1

Ekonomiska läget

Ulrika Bingmark redogör för det ekonomiska läget avseende polisregionen.

2.2

Personalstatistik m.m.

Ulrika Bingmark redogör istället för Emma Höglund kort för personalstatistik
samt informerar om fördelningen av anställda inom region Väst.
Översiktlig information om tjänstledighet och dess främsta anledningar; utlandstjänst, föräldraledighet, studier samt arbete inom annan statlig verksamhet.

2.3

Redovisning från SU

Mats Edsand, redogör för aktuell statistik avseende anmälningar och SU:s
verksamhet vad gäller Polisregion Väst.

2.4

Redovisning från regionpolisrådets utskott för SU

Åke Eliasson och Mats Edsand redogör för utskottets senaste sammanträde
med SU och att de bl.a. gått igenom några särskilt intressanta ärenden.
Resonemang förs kring hur ärenden hanteras mellan SU-GSD. I huvudsak
redogör Klas Johansson för arbetsrätten vid situationer där personal frias men
det istället kan leda till att skapa nya rutiner för undvika liknande händelser i
framtiden.
Peter Heie påtalar Polisen som varumärke kopplat till enstaka dåliga fall och
de många fler fallen av goda exempel som krävs för att bygga upp varumärket
igen.

2.6

Information från GSD Väst

Torleif Karlténius redogjorde för aktuell statistik och aktuella PAN-ärenden
m.m. Information om ordningen mellan SU och GSD.
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Viktiga polisiära frågor. Information om lägesbild
och aktuella händelser

Punkten ingick i Klas Johanssons initiala redogörelse.
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RC3- sexuella övergrepp av barn

Birgitta Dellenhed presenterar sig och verksamheten och informerar om hennes medarbetare Andreas Grym som just vunnit Childhoodpriset.
Filmgenomgång sexuella övergrepp mot barn, händelser utifrån ett målsägandes perspektiv.
Birgitta Dellenhed berättat om hur ärenden byggs upp. Smicker till hot. Intensiva gärningsmän, många målsäganden per ärenden. Ett globalt perspektiv då
målsäganden finns världen runt.
Skam och skuld kopplat till ärenden. Viktigt med god dialog och vikten av
föräldraansvaret. Veta vad ens barn gör vid dator/telefonen.
Information om uppbyggnaden av regionala IT-brottscentrum.
Fråga från Kalle Bäck: kan de offentliga göra något?
Birgitta Dellenhed svarar: Stärka kunskapen kring brottsligheten, skolpersonal,
kuratorer, sjukhuspersonal. Tänka över gränserna, stärka psykitrik sjukvård
BUP. Största brottsförebyggande åtgärden vi kan göra.
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Anmälda frågor från ledamöter
a) Polisens presstalesmän – frågan ställa av Birgitta Ling Fransson, L

Information om presstalesmän i region Väst och dess uppbyggnad samt det
förebyggande arbetet som görs av presstalesmännen presenteras av Thomas
Fuxborg.
Thomas Fuxborg redogör vidare för hur arbetet på plats och distans sker.
Hög frekvens samtal vid insatser. Ringer många på en gång men även långt i
efterhand vilket kräver att man är uppdaterad på händelser såväl nutid som
dåtid.
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b) Polisens arbete med fotbollsmatcher – frågan ställd av Frida
Tånghag, V
Johan Hansson presenterar sig och ämnet översiktligt.
Samverkan mellan arrangören – hemmaklubben och svenska fotbollsförbundet. räddningstjänsten, ambulans och ägarna av arenorna samt sjukhus. Detta i
syfte att kunna optimera agerandet. Trafikledning och spårvägarna är viktiga
då tredjeman inte ska påverkas. Man måste kunna röra sig i Göteborg även om
match av karaktär pågår.
Konfliktreducerande principer:
Kommunikation, kunskap, differentiering och underlättande.
Tredjeman ska prioriteras. Gör rätt val. Ordningen utanför arenan har varit
god de senaste åren, problemen är för nuvarande inne på arenan då främst pyroteknik.
c) Polisutbildningen i Borås – frågan ställs av Peter Heie, C.
Bordläggs tills vidare.
d) Hur arbetar man förebyggande med grovt kriminella som släpps
ut - avhopparverksamhet – frågan ställd av Kalle Bäck, KD
Jörgen Thorén redogör huvudsakligen för att det ser olika ut i Sverige och
inom regionen. Ambitionsnivån är hög och likriktning ska ske nationellt men
det är ett omfattande arbete dit.
Information om policydokument från Göteborgs kommun och dess verkan.
Avhopparverksamhet, viktigt att klarlägga ansvarsområden mellan frivården,
polisen, kommun osv.
Skyddsärenden – Polisens ansvar.
Avhoppare i samverkan med andra - Polisen har en viktig roll men inte huvudansvaret.
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e) Beslagshantering
Beslagshanteringen från 2015 och dess utveckling.
Narkotika och pengar har försvunnit. Därmed fattades beslut om rutiner gällande beslagshanteringen från oktober och framåt. Översynen har utökats till
all beslaghaneterring. Ska följas upp med egenkontroll under våren 2020. En
fysisk egenkontroll med extern part. Egen anmälan av vår hantering har gjort
till SU
Information om nationellt beslut avseende beslag.
Genomgång av vidtagna åtgärder inom Region Väst gällande beslagshantering. Inväntar nationell metodhandbok i ämnet, ev. klart i januari 2020.
Klas Johansson pratar om förtroende för medarbetare men även om konsekvenser vid felaktiga och/eller brottsliga handlingar. Informerar om polishantverket avseende beslag, hittegods och förverkande, vad är hittegods, skrot
eller förverkande? Inte alltid lätt. Men i slutändan oerhört viktigt att vi gör rätt.
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Övriga frågor

7

Avslutning

Inga övriga frågor hanns med.

Klas Johansson tackade de närvarande för en bra uppslutning och ett mycket
engagerat deltagande och avslutade mötet.
Vid protokollet:

Justeras

Frida Larsson

Klas Johansson

Charlotte Nordström

