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Datum

2017-10-16

Diarienr (åberopas) Saknr

A014.112/2016 126
Polismyndigheten
Emil Andersson

Möte Regionpolisrådet - Region Mitt

Datum för mötet Klockan Plats

2017-10-09 13:00 – 16:00 Polishuset Uppsala

Närvarande

Carin Götblad
Per-Olov Rapp (s)
Monica Olsson (s) – via länk
Ziita Eriksson (m)
Solveig Wiberg (sd)
Agneta Gille (s)
Tomas Högström (m)
Yvonne Oscarsson (v)
Mats Gyllander (m)
Jonas Nyberg (s) 
Michael Rubbestad (sd)

Frånvarande

Maria Gardfjell (mp) 
Magnus Jonsson (s)
Carina Sandor (l)
Leif Johansson (c)
Maria Lindelöf (kd)

Övriga närvarande

Emil Andersson – Regionkansliet
Anders Ternström – Rättsavdelningen (p. 1-3)
Eva-Marie Norling – Ekonomiavdelningen (p. 1-4)
Helen Karlberg – Operativa enheten, Trafiksektionen (p. 6)
Lennart Proos – Operativa enheten, Gränspolissektionen (p. 6)
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1 Godkännande av dagordning

Ordförande öppnar mötet.
Dagordningen godkänns.
Justerare denna gång är enl. lista Jonas Nyberg. 

2 Godkännande av protokoll

Protokollet godkänt. 
Informationspunkten om ungdomsjourdomstolar bordläggs till 
nästa möte. 

3 Information om demonstrationstillstånd

Anders Ternström informerar om lagrum och regelverk kring 
tillstånsgivning i samband med demonstrationer. Frågan har 
uppkommit i spåren av senaste tidens uppmärksammade 
demonstration i Göteborg. Ärendet presenteras i korthet med 
fokus på regeltillämpning och den operativa hanteringen från 
Polisens sida.  

4 Ekonomi

Eva-Marie Norling informerar om budgetläget. Ekonomin har 
varit ansträngd under året men läget är bättre inför 2018. 

Övertidsuttaget i Region Mitt har varit högre än beräknat 2017.

Budgetdialoger har nyligen genomförts i myndigheten och där 
har framförts att fördelningsmodellen slår orättvist mot region 
Mitt. 

Polisen har mottagit ett regeringsuppdrag kopplat till det 
resurstillskott som annonserats. Bland annat ska det klarläggas 
vilka av polisens verksamhetsområden som behöver stärkas och 
vilka kompetenser som kommer krävas för det. 

Gällande ambitionen att återanställa poliser har utfallet varit att 
ett antal ser ut att kunna återanställas. 

5 Information 

Carin Götblad ger information som svar på inkomna frågor 
gällande Polisen i Hälsingland. 

• Söderhamn och Ljusdal: anpassning sker av lokalernas 
storlek. Inga planer på att stänga. 

• Två huvudorter i Hälsingland med full kapacitet: Hudiksvall 
och Bollnäs. 

• Samplanering sker över länsgränserna då belastningen är låg. 
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6 Operativa enheten 

Helen Karlberg informerar om trafikpolisens verksamhet. Bland 
sektionens arbetsområden finns kontroll av tung trafik och 
yrkestrafik och bekämpande av väggbrottsverksamhet, d.v.s. 
kriminalitet som utnyttjar vägnätet.

Lennart Proos informerar om gränspolisens verksamhet.  
Bland annat berörs inre och yttre gränskontroller, verkställighet 
av utvisningar samt brott mot utlänningslagen. 

7 Utskottet för särskilda utredningar

Per-Olov Rapp och Ziita Eriksson informerar om status i 
utskottets arbete. Önskemål om information på kommande 
regionpolisråd om skiljande- och disciplinärenden i regionen. 

8 Avslutning

Carin Götblad avslutar mötet. Nästa möte 4 december i Uppsala.

Vid protokollet

________________________
Namnförtydligande

Emil Andersson

Justeras Justeras

________________________ ________________________
Namnförtydligande Namnförtydligande

Carin Götblad Jonas Nyberg


