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Protokoll
Datum

2020-02-18
Diarienr (åberopas)

Saknr

A016.950/2019

121

Polismyndigheten
Polisregion Väst

Sammanträde med regionpolisrådet i polisregion Väst
Datum för mötet

Klockan

Plats

2020-02-18

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
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Övriga närvarande

Ulrika Bingmark, EA Väst
Ulf Mörkås, Avdelningen för Särskilda Utredningar
Morgan Orvenholt, regionkanslichef Polisregion Väst
Karin Breding, Regionkansli Väst
Frida Larsson, Regionkansli Väst
Daniel Hjerpe, Regionkansli Väst
Lars Heimbrandt, GSD, Regionkansli Väst
Max Olsson, utredningsenheten, Region Väst
Bengt- Eiwe Axelsson, Regionkansli Väst
Jimmy Johansson, NOA (deltagande via jabber)
Henrik Drossel, NOA (deltagande via jabber)

1

Fastställande av dagordning

Regionpolischefen Klas Johansson hälsar alla välkomna och dagordningen
fastställs.

1.1

Föregående protokoll

Vad gäller mötesprotokoll från 12 december fanns inga invändningar. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

1.2

Uttag av mötesjusterare

Till mötesjusterare för dagens möte utses Åke Eliasson.
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Aktuella frågor

Regionpolischefen summerar nuläget och vädrets påverkan på Polisens arbete.
Hantering av såväl skadade samt polisens personal. Kan innebära trauma även
för polis som är först på plats.
Kort nulägesbeskrivning innehållande summering av beslag av vapen samt
skottlossningar inom regionen. 270 häktade inom regionen, högt tryck. Fortsatta diskussioner om utlåning av lokaler till kriminalvården. Regionen förstärker verksamheten nationellt till exempel rimfrost. Viktigt att hjälpa till med
kunskap och erfarenhet nationellt.
Det går bra för region Väst, bra initiativ i brottsförebyggande arbete, konferens
med viktiga näringslivsaktörer i regionen. Fortsatt samverkan med länsstyrelsen för att flytta fram positionerna. En av våra mest förekommande kriminella
individer har lagförts och förväntad påföljd är mer än 9 år. Stolt över vår personal.
Fotboll, särskilda villkor för hur man beter sig. Problematik gällande bengaler, fyrverkerier och ordningsstörande. Polisen kunde flyttat fram positionerna
mer. Gränssättande arbete måste vara tydligt men också relationsskapande i en
balans. Samma sak gäller fotboll. Vi skulle kunna göra mer, se det som en
helhet, långsiktigt, se det som ett större arrangemang. Inte bara en match på 90
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minuter. Underlättande, dialog och kommunikativt förhållningssätt samt samverkan. Region Väst har inte haft stök på stan i samband med fotbollsmatcherna. Fotbollsfrågan bör tas itu med. Vi kan förstärka och fördjupa samverkan genom bland annat dialog och flytta fram våra positioner.
Narkotika – enorma beslag av narkotika. Händer även vid rutinstopp av bilar.
Narkotika och bedrägerier är starka ekonomiska flöden till de kriminella och
är därför mycket viktigt.
Intagning polishögskolan- kort summering av nuläge och framtid.
Mats Bergström förtydligar det polisiära receptet, gränssättande, dialog och
kommunikativt förhållningssätt. Viktigt att hålla oss ifrån ytterligheter och
sträva efter balans. Viktigt att inte bli för toppstyrda utan behålla det lokala
arbetet. Kort summering gällande mordet i Borås.
Det pågår förberedelse för eventuella scenarion gällande Corona. Eventuella
övningar avseende pandemier.

1.2

Charlotte Nordström rapporterar från nationella
insynsrådet.

PKC och trygghetskapande- hur länge ska man vänta. Viktigt att förmedla när
det är 112 kontra 114 14.
Polisen kontra psykiatrin. I Väst ökar 8% självmordsförsök , 2018-2019. Varit
på besök vid psykiatrin på Östra. Skillnad mellan brottsligt och vård. Diskussion gällande psykiatriambulansen.
Unga brottsoffer – förnedringskultur i förorterna i detta fall Farsta som redogjorde för fall med rån och förnedring. Detta har även kommit upp i media.
Föräldrar till barn som inte vill anmäla. 8-10 åriga barn som utför detta och
tystnadskultur som föds fram i Farsta-exemplet. Diskussion gällande sekretess
mellan socialen kontra Polisen. Synen på sekretess ser väldigt olika ut i landet.
Mycket engagemang på insynsrådet.
Klas summerar lagstiftning gällande unga och nuläge.

2.1

Verksamhet, ekonomi och kompetens verksmahetsuppföljning

Lovisa Hansson, VSA, presenterar verksamheten och summerar 2019.
Kort summering av inkomna ärenden januari 2020 mot januari 2019, kort tid
att titta på vilket behöver beaktas.
Mats Bergström förklarar bakgrunden till statistiken och dess reella bakgrund.
Summerar kortfattat snabbspåret gällande lagföring.
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Ulrika Bingmark redogör för det ekonomiska läget avseende polisregionen
2019 samt redogör för budgeten 2020.
Klas Johansson förklarar bakgrunden till delar av kostnaderna och styrkan i
träffsäkerheten gällande budgeten.
Emma Haglund, HR, redogör för personalstatistik för region Väst, januari
2020 kontra 2019.
Redovisar kortfattat det aktuella temat: antalet anställda med utländsk bakgrund. Region Väst ligger högt med antalet anställda på LPO-nivå vilket är
mycket bra 52 % kontra övriga regioner som ligger under 50%.

2.2

Redovisning från SU

Ulf Mörkås redogör för aktuell statistik från 2017-2019 och SU:s verksamhet
vad gäller Polisregion Väst. Presentation av ärendesamordningen på SU.

2.3

Redovisning från regionpolisrådets utskott för SU

Summerar en utredning gällande arbetsmiljö, en olycka under övning.
Vanligt att anmälande parter inte vill delta till utredning efter nyktrat till. Poängteras att ett annat övrigt ärende hittade där JO önskande hjälp med utredning från SU.

2.6

Information från GSD Väst

Lars Heimbrand presenterar sig själv för ledamöterna och sin roll. Lars redogör för aktuell statistik och aktuella PAN-ärenden m.m. Summerar hemställande till PAN.
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RLC- Presentation av verksamheten och nulägesbild

Max Olsson presenterar sig själv, verksamheten och RLC:s uppdrag.
Summerar utmaningar och möjligheterna för personalen på RLC. Ett brett perspektiv gällande personalförflyttningar, många söker sig vidare till polisutbildningen från RLC. Förflyttningar behöver således inte alltid innebära något
dåligt för polismyndigheten som helhet. Arbetet med kvalitén i samtalet med
den enskilda och den lokala förankringen är viktiga framgångsfaktorer.
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IT-säkerhet , hur fungerar polisens loggningssystem?

Jimmy Johansson NOA presenterar sig själv och sin verksamhet. Redovisar
möjligheterna med systemet och dess användningsområden.

6 Omvärldsanalys
Bengt-Eiwe från regionkansliet och Jessica Lundberg från KA väst presenterar
omvärldsanalysen de genomfört. Omvärldsanalysen klarlägger och summerar

5
Polisregion Väst

2019-10-30

A016.950/2019

läget i världen och analyserar effekterna för polismyndigheten och främst Polisregion Väst.

7 Frågor från ledamöter
a) Fråga om polisens arbetsmetoder – medling, Caroline Frodin SD
b) Fråga om Polisens arbetsmetoder – trygghetsskapande i utsatta områden,
Caroline Frodin SD
Besvaras skriftligen av Daniel Hjerpe, stabstjänstgörande regionkansliet, i häftet med mötesunderlag.
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Övriga frågor
Inga övriga frågor hanns med.

9

Avslutning

Klas Johansson tackade de närvarande för ett bra möte och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras

Frida Larsson

Klas Johansson

Åke Eliasson

