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Protokoll

Polisen

Datum

2021-06-15
Diarienr (åberopas)

A002.519/2021

Polisregion Mitt
Lena Thelin

Möte Regionpolisråd Mitt
Datum Klockan Plats

2021-06-15

09:30-11:15

Videomöte

Närvarande:

Ulf Johansson, regionpolischef, ordförande
Agneta Gille (S)
Per-Olov Rapp (S)
Elin Lundgren (S)
Sverre Ahlbom (S)

Anders Teljebäck (S)
Ragna Ihrelius(SD)

Elizabeth Puhls (SD)
Mats Gyllander (M)
Ziita Eriksson (M)
Per-Ewert Ohlsson Björk (C)

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V)
Emelie Lejon (MP)

Lena Thelin, regionkansli Mitt
Förhinder:
Mohamad Hassan (L)

Mats Gyllander (M)
Gunnar Larsson (SD)
Föredragande:

Per Ågren, chef verksamhet analys
Eva-Marie Norling, ekonomichef
Maritha Ebberyd Jennekvist, HR chef
Olof Jakobsson, chef säkerhet Mitt
Lone Callias, enhetschef särskilda utredningar

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

Mötet öppnades och Ulf Johansson hälsade ledamöterna välkomna. Dagordningen fastställdes med en ändring. Information från insynsrådet redovisas
efter aktuella frågor.

Anders Teljebäck utsågs att justera dagens protokoll. Inga synpunkter på föregående protokoll som lades till handlingarna.
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2 Aktuella frågor.
Ulf Johansson informerade. Satsningen på polisen fortsätter under åren 20222024 och en uppvärdering av polisyrket. För närvarande är det knappt 1600 st
poliser i region Mitt och vi ska öka till 2030 st. Civilanställda har ökat till
knappt 800 st.
Satsningen att stävja våld mot kvinnor och barn fortsätter. Vi har utvecklat
metoder i samarbete med åklagare, resursförstärkt med polisanställda och förbättrat första handsåtgärder. Nästa fas är att fokusera på gärningsmännen genom samarbete med externa aktörer, fokuslistor på potentiella gärningsmän
samt se över kontaktförbud.

I snabb takt utökas byggnader och lokaler i region Mitt för att omhänderta
tillväxten inom de närmaste åren.

Utredningsarbetet går bra i region Mitt, vi ligger i topp resultatmässigt och
balanserna går ner. Snabbare lagföring pågår och är infört i polisområde Gävleborg och införs nästa år i polisområde Uppsala och därefter i polisområde
Västmanland.

Målet att stärka den lokala närvaron pågår och är en central del i det brottsbekämpande och trygghetsskapande arbete. Ytterligare områdespoliser ska tillföras från 50 st till 100 st. Satsning i Gottsunda fortsätter i form av bättre arbetsmetoder, fler kameror och tekniska lösningar, bättre arbetsmiljö för poliser
och bättre samverkan med externa aktörer. Strategin utarbetas och testas nu i
Uppsala, men ska fungera som en prototyp för hur vi även kan applicera den i
de stadsdelar som har uttalade problem med kriminalitet i våra två övriga polisområden, Västmanland och Gävleborg. Ett arbete pågår att titta på utvecklingen kring glesbygdsbrottslighet och hur vi kan hitta nya metoder och arbetssätt.

Brottsbekämpning och uppklarning fortsätter. Skjutningar och sprängningar
har minskat och det pågår ett arbete med att omhänderta vapen, narkotika och
pengar.

Regionens trafikarbete är prioriterat med fokus på hastigheter för att rädda liv.
Arbetssättet är även en ingång till att uppdaga annan kriminell verksamhet.
En attraktiv arbetsplats är viktig och det pågår ett arbete med att attrahera,
återanställa och behålla personalen samt att det ska ske en uppvärdering av
polisyrket.
3 Informationen från insynsrådets möte
Elin Lundgren informerade från rikspolischefens möte med insynsrådet den 8
juni. Punkter som togs upp: krypterade tjänster och det internationella tillslaget
operation "Trojan Shield", människohandel, våld i nära relation och islandsprojektet som är en myndighetssam verkan som innebär att barn och vuxna
som bevittnar eller utsatts för våld ska få snabbare stöd och skydd i större utsträckning. Information om det brottsförebyggande arbetet med bedrägerier
och teknikutveckling inom polisen.
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4 Medarbetarskydd
Olof Jakobsson, chef säkerhet Mitt, informerade. Olika typer av försök att påverka polisens arbete har upplevts öka de senaste åren. Under 2018-2019 genomfördes därför projekt medarbetarskydd. I det projektet identifierades ett
antal förslag som stärker myndighetens arbete inom området. Under 2020
ökade antalet avslutade medarbetarskyddsärenden och dryg 100 ärenden pågår
just nu mnt om i landet. Angreppen förefaller i allt större utsträckning rikta sig
mot de anställdas privata sfär. Även andra myndigheter ser samma utveckling
och ökar också sina insatser mot denna problematik. Utsattheten är en utmaning för polisen, men också för andra delar av den offentliga förvaltningen.
Det är därför av största vikt att arbetet med att utveckla medarbetarskyddet
fortsätter och att samarbetet med andra offentliga arbetsgivare fördjupas, men
det behövs också lagändringar för att kunna åstadkomma ett bättre skydd.
En lägesbild redovisades över pågående ärenden i region Mitt och vidtagna
åtgärder.
5 Särskilda utredningar

Lone Callias, enhetschef särskilda utredningar, redovisade ärendestatistik samt
fokusområden till och med april/maj 2021.
5:1 Kommentar från ledamöterna i utskottet

Inga kommentarer från ledamöterna i utskottet.
6 Lägesbild sommaren 2021

Per Ågren, chef verksamhet och analys, informerade om "Tröjan Shield" och
det fortsatta arbetet i region Mitt med att omhänderta materialet.
Inget större evenemang att rapportera om förutom bilträffen Summer meet i
Västerås under vecka 32. Större evenemang kan dock tillkomma när Corona
restriktionerna lättar i sommar.

Arbetet med motorburen ungdom fortsätter, spontana bilträffar genomförs
främst i Västmanland och Gävleborg.
Personalplaneringen i sommar ser bra ut.
7 Ekonomi och HR

Eva-Marie Norling, ekonomichef, redovisade den ekonomiska uppföljningen
till och med maj 2021. En ökning har skett av passansökningar den senaste
tiden, läget är dock grönt i region Mitt.
Maritha Ebberyd Jennekvist, HR chef, redovisade personalstatistik. Andel
kvinnliga chefer i region Mitt är för närvarande cirka 40 % vilket är mycket
bra. I en nationell jämförelse har region Mitt flest kvinnliga chefer.
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7 Övriga frågor
Projekt Island / Emelie Lejon

Ulf Johansson informerade om Islandsprojektet som innebär att våldsutsatta
barn och vuxna som bevittnat eller utsatts för våld i större utsträckning och
snabbare ska få adekvat stöd och skydd. Projektet innebär en fördjupad samverkan mellan berörda myndigheter vid akuta våldshändelser i familjer med
barn och innebär delvis nya rutiner för operativ samverkan. Pilot projektet
pågår för närvarande i region Stockholm under ett år.
8 Avslutning

Ulf Johansson avslutade mötet med att önska ledamöterna en trevlig sommar.
Nästa möte onsdag den 15 september 2021 kl 09:30.
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