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Mattias Fallström, biträdande regionpolischef
Agneta Gille (S)
Per-Olov Rapp (S)
Elin Lundgren (S)
Sverre Ahlbom (S)
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Ragna Ihrelius(SD)
Mats Gyllander (M)
Ziita Eriksson (M)

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V)
Mohamad Kassan (L)
Emil Nordlund, regionkansli Mitt
Lars Sundin, regionkansli Mitt
Lena Thelin, regionkansli Mitt
Förhinder:

Elizabeth Puhls (SD)
Gunnar Larsson (SD)
Per-Ewert Ohlsson Björk (C)
Pontus Lamberg (KD)
Emelie Lejon (MP)
Föredragande:

Linda Hedmark, chefpolisområde Västmanland
Eva-Marie Norling, ekonomichef
Stephen Björk, HR konsult

Fredrik Nilsson, gruppen för skiljande disciplin (GSD)
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. Elin Lundgren utsågs att justera dagens protokoll.
Övriga anmälda frågor:

Relationen till Sirius/ Agnetha Gille. Punkten tas upp under punkten 2
aktuella frågor.

Reflektion från Nationella fördjupningsdagen 18/10. Punkten tas upp

under puiikten 7 informationen från nationella insynsrådet/ Elin Lundgren
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2 Aktuella frågor.
Ulf Johansson informerade. Positiva signaler avseende ekonomin även om det
kommer att bli kämpigt och tufft. Satsningen på tekniklyftet i polisen är viktig
och kommer innebära att vi kan investera betydligt mer pengar i ny teknik som
kommer hjälpa oss i brottsbekämpningen.

Den första december tillträder Christer Birgersson som chef för regionkansliet.
Polismästare Christer Birgersson kommer närmast från uppdraget som biträdande chef för Gränspolisenheten i region Stockholm. Innan dess var han HR chef i samma region och dessförinnan det polisområdeskanslichefi Stockholm
city.

Polisregion Mitt har bjudit in de tre största kommunerna, Gävle, Västerås och
Uppsala, för att utveckla den brottsförebyggande samverkan. Diskussion kring
vad utanförskapet kostar samhället i ett längre perspektiv och hur polis och
kommun tillsammans kan motarbeta att unga fastnar i kriminalitet, nyrekrytering av kriminella, utsatta områden, kriminella nätverk samt särskilt utsatta
brottoffer. Uppföljning i kommuner och lokalpolisområden om ett halvår.
Ett möte har genomförts med Länsstyrelserna Gävleborg, Uppsala och Västmanland för att dela lägesbilder och föra strategiska samtal och goda exempel
från de olika verksamheterna rörande det brottsförebyggande arbetet. Det är
viktigt med en fördjupad gemensam lägesbild av våra verksamheter och det
brottsförebyggande arbetet. Vi har flera prioriterade samverkansområden som
våld i nära relationer, utsatta områden och trygghetsfrågor samt vikten av det
polisiära arbetet i glesbygdsområden, brottsförebyggande strategier och satsning i arbetet med särskilt utsatta brottoffer i hemmet (Gryning).
P4 har intervjuat Ulf Johansson om gängkriminella och den organiserade
brottsligheten i region Mitt. Sammanfattningsvis måste hela samhället kraftsamla om gängens makt ska brytas.

Mattias Fallström informerade. Skjutningarna ligger högt per 100 000 invå-

nare i regionen. Ökningen av grova brott har inneburit att personal är omflyttade till grova brott vilket innebär konsekvenser för annan verksamhet. Viktigt
att hela samhället hjälp åt att bryta nyrekrytering av kriminella.
Information om relationen med Sirius och problematiken med bengalbränningar på fotbollsmatcher. Arrangörerna ansvarar för ordning och säkerhet.
Polisen ställer krav utifrån villkorstrappan. Vid detta speciella tillfälle fick det
dock motsatt effekt. För närvarande pågår ett gott samarabete och dialog med
arrangören om det fortsatta samarbetet. Bl.a hur vi kan skilja ut individer så att
det inte blir en kollektiv bestraffning. Ett nationellt arbete pågår avseende
problematiken.
3. Gryning

Linda Hedmark, polisområdeschef i Västmanland, informerade. Gryning Mitt
är en långsiktig brottsförebyggande strategi som handlar om en satsning i arbetet med särskilt utsatta brottoffer i hemmet. Fokus ligger på de våldsamma
förövarna genom en uppsökande verksamhet samt tryggheten och skydd av
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brottsoffret. Visionen är noll mördade kvinnor, minskat våld och ökad trygghet. Fler kvinnomord är utförda i hemmet i jämförelse med mord med skjutvapen under de senaste åren. Statistiken diskuterades och kommer vidarebefordras till ledamöterna.

4 Särskilda utredningar
Lone Callias, enhetschef särskilda utredningar, redovisade ärendestatistik.
4:1 Kommentar från ledamöterna i utskottet

Inga kommentarer från ledamöterna i utskottet.
5 Gruppen för skiljande och disciplinärenden (GSD)
Fredrik Nilsson, kommissarie vid GSD, informerade om det förebyggande

arbetet som pågår i regionen. Information till medarbetare och aspiranter om
beteende, hur vi undviker dataintrång, rutiner i arrestverksamheten som tex
utmstning och utbildning. Av alla anmälda ärenden är 75% tjänstefel.
6 Ekonomi och HR

Eva-Marie Norling, ekonomichef Mitt, redovisade den ekonomiska uppföljningen till och med september 2021. Information om kommande tertialdialog
med rikspolischefen i början av november och arbetet med budgeten inför
2022.

Stephen Björk, HR konsult, redovisade personalstatistik.
7 Information från nationella insynsrådet
Elin Lundgren informerade från rikspolischefens möte med insynsrådet den 5
oktober. Underlaget är vidarebefordrat till region Mitts ledamöter. Punkter
som togs upp: enskilda polisers användning av sociala medier, riktlinjer hur vi
arbetar med reprimander.

Återkoppling och reflektion från Ulf Johansson och ledamöterna som deltog
på den nationella fördjupningsdagen den 18 oktober.

8 Övriga frågor
Ingen övrig fråga.

9 Avslutning
Ulf Johansson avslutade mötet. Nästa möte är tisdag den 14 december kl
09:30.
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