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Datum
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Polisregion Mitt
Lena Thelin

Möte Regionpolisråd Mitt
Klockan Plats

2020-10-07

09:30-11:30 telefonmöte

Närvarande:

Ulf Johansson, regionpolischef, ordförande
Mattias Fallström, bitr. regionpolischef
Agneta Gille (S)
Per-Olov Rapp (S)
Elin Lundgren (S)
Sverre Ahlbom (S)
Anders Teljebäck (S)
Ragna Ihrelius(SD)

Elisabeth Puhl (SD)
Mats Gyllander (M)
Ziita Eriksson (M)
Per-Ewert Ohlsson Björk (C)
Charlotta Bjälkebring Carlsson (V)
Mohamad Hassan (L)
Emelie Lejon (MP)
Lena Thelm, regionkansli Mitt
Anmält förhinder:
Gunnar Larsson (SD)

Pontus Lamberg (KD)
Föredragande:
Magnus Hellgren , chef underrättelse Uppsala
Eva-Marie Norling, chef ekonomi Mitt
Stephen Björk, konsult HR Mitt
Gunnel Lindqvist, särskilda utredningar

l Inledning, fastställande av dagordning, val av justerare och föregående protokoll.
Mötet öppnades och Ulf Johansson hälsade ledamöterna välkomna och informerade om
att han är mycket stolt över förtroendet från Rikspolischefen att leda arbetet och utvecklingen i region Mitt. Dagordningen fastställdes med ett tillägg:
7:1 Övriga frågor-mötesagenda 2021 och fördjupningsdagar.

Emelie Lejon utsågs att justera dagens protokoll och föregående protokoll lades till handlingama.
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2 Presentation av ordförande, information och aktuella frågor i region Mitt.
Ulf Johansson presenterade sig och informerade om sin bakgrund inom svensk polis och
vilka utmaningar vi står inför. En beskrivning följde av svensk polis tre övergripande
mål och hur arbetet ska gå till.
Framgångsrik brottsbekämpning och uppklaming,
• Stark lokal närvaro

Attraktiv arbetsplats och samarbetspartner

Arbetet med skjutningar, sprängningar och särskilt utsatta brottsoffer samt hitta och utveckla strategier för att minska det dödliga våldet är prioriterat.
Mattias Fallström informerade om:

Satsningen att förbättra arbetet med särskilt utsatta brottsoffer genom förändrade
arbetsmetoder och utbildning av personal

Arbetet med brottsaktiva personer som notoriskt begår nya brott. Målsättningen
är att prioritera de brottsaktivas ärenden för att möjliggöra effektivare och snabbbare redovisning.

Utredningsresultatet är bra. Positivt att redovisade ärenden har ökat och negativt
att balanser av ärenden som är äldre än 12 månader ökar.

Den 22-24 september genomfördes en nationell bedrägeriinsats i syfte att slutredovisa ärenden och lagfora misstänkta. I region Mitt genomfördes bland annat
300 förhör med misstänkta personer.
Häkten och anstalter i Sverige är fullbelagda. Region Mitt har för närvarande den
högsta beläggningen i hela landet.
Den nationella förstärkningen av personal till Rimfrost i region Mitt gav ett bra
resultat. Arbetsmetoderna som användes i Rimfrost är numera implementerade i
linj everksamheten.
3 Presentation av ledamöterna

Ledamöterna presenterade sig och informerade om sina politiska uppdrag samt lämnade
förslag på fördjupningsämnen under framtida möten
4 Ekonomi och HR

Eva-Marie Norling redovisade region Mitts ekonomiska uppföljning från augusti 2020
avseende budget, passverksamhet, tillväxt och aspiranttilldelning.
Stephen Björk redovisade personalstatistik. En öhiing har skett av antal kvinnliga chefer
från 20% under 2015 till 36% under 2020. Sjukfall och Vab är normalt trots Corona.
Antal anställda ökar enligt plan.
5 Särskilda utredningar

Gunnel Lindqvist föredrog verksamhetsstatistik för region Mitt. Per-Olov Rapp informerade från senaste utskottsmötet.

6 Gängkriminalitet och släktbaserade kriminella nätverk

Magnus Hellgren informerade om gängkriminalitet och släktbaserade nätverk i region
Mitt. Ulf Johansson förklarade att detta är svensk polis största utmaning.
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7 Information från nationella insynsrådet
Elin Lundgren informerade från rikspolischefens senaste möte i insynsrådet.
Bland annat föredrogs gängkriminalitet, hot mot förtroendevalda, hantering av vapenärenden och parkeringsböter, myndighetens kompetens och modernisering av antagningen
till polisutbildningen.
7:1 Övriga frågor

Lena Thelin uppmanade ledamöterna att anmäla sig till Rikspolischefens fördjupningsdag den 26 oktober och utskotten till särskilda utredningars konferens den 9 november.
Förslag på mötesdatum för regionpolisråd Mitt 2021 skickas ut inom kort.
8 Avslutning
Nästa möte 4 november kl 09:30
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