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l Inledning, fastställande av dagordning, val av justerare och föregående
protokoll.

Mötet öppnades och Ulf Johansson hälsade ledamöterna välkomna. Dagordningen fastställdes.

Gunnar Larsson utsågs att justera dagens protokoll. Lena Thelin informerade
om en justering i föregående protokoll angående närvaro av ledamöter.
2 Aktuella frågor.

Ulf Johansson informerade. Satsningen på polisen fortsätter under de närmaste
åren. För närvarande är det cirkal600 st poliser i region Mitt och vi ska öka
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med 400 st. En minskning av cirka 100 st civilanställda kommer att ske löpande under en längre tid för att ersättas av poliser. Tex kan poliser ersätta
civila i regionsledningscentralen.
I sitt budgetförslag för polisen föreslår regeringen ett höjt anslag från 2022 för
att finansiera polisens fortsatta tillväxt och för satsningen på ett tekniklyft. Vad
det kommer att innebära för region Mitt i nuläget osäkert inför 2022-2023.
De tre målen och regional inriktningen för region Mitt gäller fortsatt. Stark
lokal närvaro med en utökning av områdespoliser och utveckla den brottsförebyggande verksamheten i såväl utsatta områden som glesbygd. Utveckla och
förstärka förmågan avseende grova brott, skjutningar, sprängningar och brott
som riktas mot särskilt utsatta brottsoffer. En attraktiv arbetsplats och tillgänglig samarbetspartner.
Satsningen med särskilt utsatta brottsoffer fortsätter. För att stärka arbetet
struktureras arbetet enligt en särskild modell Gryning. Visionen är att ingen
ska dödas i våld nära relation. Detta ska uppnås genom en ökad förståelse i
hela organisationen för hur framgångsfaktorer ska tillämpas med fokus på bl.a
gärningsmännen.

Utredningsarbetet överlag går bra. Snabbare lagföring är ett regeringsuppdrag
för att korta handläggningstiderna genom hela rättskedjan för enkla brott. Polisområde Gävleborg var först i region Mitt med att införa försöksverksamhet
for snabbare lagföring i januari 2021. Polisområde Uppsala kommer att införa
snabbare lagföring under 2022 och därefter Polisområde Västmanland.
I snabb takt utökas byggnader och lokaler i region Mitt för att omhänderta
tillväxten inom de närmaste åren.

Mattias Fallström informerade. Arbetet har genomförts på ett bra sätt under
sommaren. Det som sticker ut är många försvunna personer i jämförelse med
andra regioner, personer främst från vårdboenden. En dialog pågår med flera
boenden i syfte att minska förvinnande eftersom det går åt mycket resurser till
den typen av arbetsuppgift.

Problematisk med flertalet skjutningar i Västerås under den senaste tiden.
Restriktionerna är på väg att tas bort och det kommer innebära fler ordningsstörningar och fylleri i krogmiljön. Många nya kollegor har under pandemin
inte arbetet i den typen av miljö.
3. Skjutningar, sprängningar, dödligt våld.
Gunnar Appelgren och Jale Poljarevius informerade. Region Mitt ligger näst
högst i landet per 100 000 invånare avseende skjutningar 2020-2021. I region
Mitts skjutlogg finns sammanlagt 158 skjutincidenter mellan åren 2017-2020
rapporterade. Av de tio mord som skett i vår region sedan 2015 har tre redovisats till åklagare och två har resulterat i fällande domar och att någon person
dömts för det dödliga våldet. Det innebär en uppklaming på 20 procent. Mordförsök med skjutvapen är uppklamingen på cirka sju procent. I 39 av de 58
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mordförsöken eller i 67 procent av fallen har sammanlagt 100 personer förts in
som minst skäligen misstänkta. Det tycks således inte handla om utredningar
där polis och åklagare famlar i mörkret, utan snarare om svårigheter att få fram
den sista bevisningen som höjer upp misstanken till tillräckliga skäl för åtal.
Vägen framåt - preventiva hemliga tvångsmedel, allmän kameraövervakning,
tekniklyft, ändring i lagstiftningen, fler mtinerade grova brottsutredare, fler
civila specialister. Viktigt att kommunen får ta ledartröjan i det långsiktiga
uppdraget och återta det offentliga utrymmet för att öka det operativa trycket.
Ulf Johansson informerade att han bjudit in kommunstyrelsens ordförande i
Uppsala, Västerås och Gävle tillsammans med tre till fyra lämpliga befattningshavare från kommunen i ett första möte i syfte att utveckla den brottsförebyggande samverkan mellan Polisregion Mitt och kommimerna.

4 Särskilda utredningar
Lone Callias, enhetschef särskilda utredningar, redovisade ärendestatistik samt
fokusområden. Information följde om ett ärende där en polis avlossade ett varningsskott i polisområde Gävleborg. Den 6 september genomfördes ett utskottsmöte med region Mitts ledamöter.
4:1 Kommentar från ledamöterna i utskottet

Inga kommentarer från ledamöterna i utskottet.
5 Ekonomi och HR

Eva-Marie Norling, ekonomichef, redovisade den ekonomiska uppföljningen
till och med augusti 2021.

Maritha Ebberyd Jennekvist, HR chef, redovisade personalstatistik.
5:1 Antal anställda poliser 2020 och år 2000 per capita.
Maritha Ebberyd Jemiekvist redovisade den efterfrågade statistiken. Antalet
poliser 2020 ligger ungefär på samma nivå som 2010.
6 Informationen från nationella insynsrådet den 7 september
Elin Lundgren informerade från rikspolischefens möte med insynsrådet den 7
september. Underlaget är vidarebefordrat till region Mitts ledamöter.
Punkter som togs upp: Läget är synnerligen allvarligt vad gäller gängkriminalitet och annan grov brottslighet, polisbegravning och sorg efter skjuten kollega, polisens minnesdag den 2 oktober för polisanställda som omkommit i
tjänsten, behov av proaktiva tvångsmedel omgående, regeringens utredning
som bl a innefattar övervägande om polisens huvudmannaskap för yrkestrafik
där polisens ståndpunkt tydliggjorts.

7 Övriga frågor
Ingen övrig fråga.
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8 Avslutning
Ulf Johansson avslutade mötet. Nästa möte onsdag den 27 oktober 2021.
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