Protokoll

Polisen

Datum

2021-12-14
Diarienr (åberopas)

A002.519/2021

Polisregion Mitt
Lena Thelin

Möte Regionpolisråd Mitt
Datum

2021-12-14

Klockan Plats

09:30-11:30 telefonmöte (pga. uppkopplingsproblem)

Närvarande:

Ulf Johansson, regionpolischef, ordförande
Torbjörn Nilsson, chef utredningsenheten
Christer Birgersson, chef regionkansliet
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)

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V)
Pontus Lamberg (KD)
Emelie Lejon (MP)
Emil Nordlund, regionkansliet
Lena Thelin, regionkansliet
Förhinder:
Gunnar Larsson (SD)

Per-Ewert Ohlsson Björk (C)
Mohamad Hassan (L)
Föredragande:

Eva-Marie Norling, ekonomichef
Stephen Björk, konsult HR Mitt
Jesper Rundeberg, särskilda utredningar (SU)

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

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

Charlotte Bjälkebring Carlsson utsågs att justera dagens protokoll.
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2 Aktuella frågor.
Christer Birgersson, nytillträdd kanslichef i region Mitt från den l december
2021, presenterade sig.

Ulf Johansson reflekterade över året som har gått. Utredningsresultatet håller i
sig och vi levererar. Något som sticker ut särskilt positivt, eftersom det är ett
av våra högst prioriterade delar av verksamheten, är att antal redovisade ärenden avseende brott i parrelation har ökat med 20 procent jämfört med år 2020.
Prioriteringen av särskilt utsatta brottsoffer som samlats i strategi Gryning är
tillsammans med det dödliga våldet i kriminell miljö av högsta prioritet i reglönen.

Vi ligger kvar på en hög nivå när det gäller skjutvåldet och vi har en hög relativ belastning jämfört med befolkning och vår resurs. För att möta utmaningarna med den grova våldsbrottsligheten i Polisregion Stockholm har det beslutäts om en större tillfällig förflyttning av polisanställda från övriga regioner
och Noa till Polisregion Stockholm.

Tack vare internationellt polissamarbete har vi fått tillgång till krypterad information som har bidragit till framgångar, dels genom lagföring av individer
som det annars hade varit svårt att finna hållbar bevisning mot, dels genom en
fördjupad förståelse för hur vår utmaning ser ut när det gäller den grova kriminaliteten.

Vi har höjt vår aktivitet på trafiksäkerhetsområdet och därigenom lämnat ett
starkt bidrag till "nollvisionen" att ingen ska dödas eller skadas i trafiken. I
flera nationella trafikveckor med olika fokus har vi presterat främst av regionerna i landet.

Ekonomiskt har polisen fått mer pengar och vi arbetar för att minska driftskostnaderna, höja polislönerna och attrahera kampanjer pågår i hela vår region
för att rekrytera poliser. Med den ökade tilldelningen från regering och riksdag
fortsätter vi utveckla vår tekniska förmåga och att uppvärdera polisyrket, vilket har stor betydelse i vårt viktiga arbete att utvecklas och växa som myndighet.

Torbjörn Nilsson informerade. Ett hårt tryck råder just nu i region Mitt avseende grova brott och belastningen på utredning och lagföring. En särskild
grupp i region Mitt arbetar med de krypterade materialet. Arbetet med krypterat material, vardagen med grova brott och förstärkningen till region Stockholm är anledningen till att vi är hårt belastade i regionen.
3. Specialistformågor vid regionala utredningsenheten (RUE)
Torbjörn Nilsson informerade om specialistförmågor vid enheten. Utrednings-

enheten är en paraplyverksamhet inom de utredande områdena. Enheten stödjer polisområdena och lokalpolisområdena i den utredande verksamheten. Fem
sektioner finns och den största är utredningssektionen.
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Utredningssektionen

Består av teknikspan som applicerar avancerad teknik i spaningsärenden tex
monterar dolda kameror och mikrofoner. Bild/kamera gruppen hanterar polisens öppna kameror på tex allmänna platser. UAS (drönare) obemannat luftfartyg är ett viktigt inslag i polisens luftburna förmåga. De kan fotografera,
filma och förmedla lägesbilder från luften. Sektionen hantera också hemlig telefonavlyssning, hemlig dataavläsning samt miljöbrott där utredarna har specialistkunskaper och det finns även en människohandelsgrupp. Stöd till de
grövsta våldsbrotten med PUG organisation som är ett metodstöd främst avsett
som stöd vid utredning av grova våldsbrott av sådan karaktär att de motiverar
särskilda utredningsresurser. Brottsoffer personsäkerhet (Bops) arbetar med att
öka tryggheten och säkerheten för hotade personer och deras anhöriga och få
dessa brottsoffer att våga, vilja, kunna, och orka fullfölja en rättsprocess. Arbetet inom Bops omfattar såväl stödjande som skyddande åtgärder, avhopparverksamhet, elektronisk övervakning (fotboja) och riskreducerande insatser
som syftar till att påverka hotaktörer i skyddsärenden till ett förändrat beteende.
Forensiska sektionen

Bedriver avancerade tekniska undersökningar och lokala brottsplatsundersökningar.

Aktionsgruppsektionen (AGM).

Aktionsgrupper finns i alla regioner samt vid Noa och alla utgör tillsammans
en nationell resurs. Det innebär att lägesbilder kan lyftas från lokal och regional nivå, men beslutet vad aktionsgrupperna ska fokusera på beslutas nationellt av operativa rådet.
Bedrägerisektionen.

Specialister på bedrägerier. Innefattar bedrägeriutredning, bedrägeriberedning,
samordning samt finansiell utredningsverksamhet.
Regionalt IT-brottscentrum (RC3)
Intern stödfunktion för polisanställda för frågor om ärenden som berör IT-relaterad brottslighet, inkomna IT-relaterade tips, internetinhämtning, digitala bevis och IT-forensisk undersökning. Arbetar med internetrelaterade sexuella
övergrepp mot barn (ISOB) och biträder med bedömning av övergreppsmaterial samt med komplexa utredningsåtgärder kopplat till IT-miljön.
4 Särskilda utredningar

Jesper Rundeberg, särskilda utredningar, redovisade ärendestatistik samt statistik avseende fokusområden.

4:1 Kommentar från ledamöterna i utskottet

Per-Olov Rapp noterade att dataintrången har ökat och att det är viktigt med
förebyggande utbildning och information till polispersonalen.
5 Ekonomi och HR

Eva-Marie Norling redovisade den ekonomiska uppföljningen till och med november 2021. Information om tilldelningen enligt M, KD och SD budgeten.
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Höjda polislöner och fler poliser i yttre tjänst, nationellt forensiskt center, avhopparverksamhet, kortare handläggningstider rörande vapenlicens, bevakningskameror och stärkt teknisk förmåga. Beslut att Polismyndigheten får 500
mnkr för att täcka årets beräknade underskott.

Stephen Björk redovisade personalstatistik, utvecklingen av antal poliser i Polisregion Mitt januari 2015-november 2021, andel fyllda tilldelade utbildningsplatser vid polisutbildningen VT-2022. Diskussion om utmaningen att fylla utbildningsplatserna och skapa bra fömtsättningar.
6 Informationen från nationella insynsrådet den 7 december
Elin Lundgren informerade från rikspolischefens möte med insynsrådet den 7
december. Underlaget är vidarebefordrade till region Mitts ledamöter. Punkter
som togs upp; attrahera kampanjen, bedrägeribrotten, särskilda utredningar
(SU) nationellt informerade om ökningen av anmälningar mot polisanställda.

7 Övriga frågor
Mötesdatum 2022

Lena Thelin informerade att ett förslag är utskickat för synpunkter. Mötesdatum under 2022 fastställdes: 16 februari, 27 april, 15juni, 28 september, 26 oktober, 7 december.

8 Avslutning
Ulf Johansson avslutade mötet och önskade ledamöterna en god jul och gott

nytt år. Nästa möte onsdag 16 februari 2022, kl. 09:30- 11:30.
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