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Lena Thelin, regionkansli Mitt
Förhinder:

Pontus Lamberg (KD)
Gunnar Larsson (SD)
Föredragande:
Tommy Gustafsson, kanslichef Polisområde Västmanland

Eva-Marie Norling, ekonomichef
Maritha Ebberyd Jennekvist, HR chef
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 ett tillägg under övriga frågor, underlag från insynsrådet.

Agneta Gille 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. Polismyndigheten behöver långsiktiga finansiella förutsättningar för att bedriva arbetet. För närvarande är vi
cirka 1600 poliser i region Mitt och vi ska bli drygt 1900 närmare 2000 i slutet
av 2024 och i början av 2025.

Satsningen att stävja våld mot kvinnor och barn fortsätter. I region Mitt dör
varje år lika många kvinnor av våld i hemmet som unga män i kriminella miljöer. Det dödliga våldet är en allvarlig och prioriterad fråga, oavsett var det
äger rum och vilka det drabbar. Vi har utvecklat metoder i samarbete med
åklagare, resursförstärkt med polisanställda och förbättrat första handsåtgärder. Arbetet fortsätter med hög prioritet under 2021. Antalet skjutningar gick
upp nationellt 2020 men har gått ned under de första månaderna 2021.
Chef för polisområde Västmanland, polisområde Gävleborg och underrättelse
kommer att lysas ut under våren och tillsättas efter sommaren.
Utredningsarbetet går bra i region Mitt, vi ligger i topp resultatmässigt och
balanserna går ner. Snabbare lagföring är ett regeringsuppdrag som innebär
kortare handläggningstider genom hela rättskedjan för enkla brott. Arbetssättet
är infört i polisområde Gävleborg och införs succesivt i hela landet. Nästa år
införs det i polisoinråde Uppsala och därefter i polisområde Västmanland.
Det brottsförebyggande arbetet ska öka och stärka lokalpolisområdena bland
annat genom en ökning av områdespoliser från drygt 50 till 100 st fram till
2024. Satsning på utsatta områden och glesbygd.
Planering och förberedelse pågår för att oinhänderta "passkulden" då Corona
restriktionerna lättar i samhället och medborgarna ansöker om nya pass. Utbildning av personal och planering inför längre flexiblare öppettider på passexpeditionerna.

Regionens trafikarbete är prioriterat och har delvis varit eftersatt sedan Polisens omorganisation 2015.

En attraktiv arbetsplats är viktigt. Vi ska attrahera, återanställa och behålla
personalen och det ska ske en uppvärdering av polisyrket. Lokal planering
pågår inför tillväxten då vi ska bli fler. Vi behöver större lokaler och byggnader för att kunna växa och fordonsparken behöver öka.
Mattias Fallström informerade: Arbetet med gryningspyromanen omhändertas
i särskild ordning. Han frisläpptes från fängelset men bröt mot kriminalvårdens föreskrifter och blev återigen frihetsberövad.
Ett arbete pågår i regionen med problematiken mnt motorburen ungdom. En
regional strategi är under uppbyggnad för att stävja problematiken.
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Prostitutionen har ökat i alla polisområden och ett arbete pågår med särskilda
insatser med lyckade resultat.

Ny lagstiftning l juli avseende barn som bevittnar brott. Detta kommer att
rendera i en kraftig ökning av bamförhör och ett större krav på ingripande personal som är först på plats. Ett arbete pågår med att utbilda personal i bamförhör.

Krypterad tjänsten Sky är knäckt och den är lika stor eller större än Encrochat.
Stor potential i Sky materialet avseende det dödliga våldet. Grövre brottslighet
som mord och dylikt kommer att prioriteras men även information rörande
annan form av brottslighet ska hanteras.
3 Tillväxt 2024

Tommy Gustafsson redovisade en lägesbild av tillväxten mot 2024. Ett intensivt arbete pågår utifrån nio nationellt fastställda operationslinjer: attrahera till
polisutbildning, urval till polisutbildning, utbilda poliser genom grundutbildning till polls, utbilda poliser genom en funktionsinriktad polisutbildning,
kompetensutveckla civilanställda till polis, återanställa poliser, uppvärdera
polisyrket, behålla poliser och balansera polisrörligheten internt.
4 Särskilda utredningar
Lone Callias redovisade statistik av ärenden, domar, anmälda brott samt fo-

kusområden. Årsrapporten är utskickad till ledamöterna för en djupare förkovring. Eventuella frågor om årsrapporten kan mailas till Lena Thelin för vidarebefordran till Lone Callias.
4:1 Kommentar från ledamöterna i utskottet

Per Olov Rapp, ledamot i utskottet, kommenterade. Under senaste mötet diskuterades ingripande där den omhändertagne uppfattade ingripandet som
kränkande. Uppfattningen är att den typen av anmälningar har ökat och de
etiska kommer följas upp under utskottsmötena.
5 Ekonomi och HR

Eva-Marie Norling, ekonomichef, redovisade den ekonomiska uppföljningen
2020 och budgeten för 2021, passverksamheten och övertid j anuari-mars 2021.
Maritha Ebberyd Jennekvist, HR chef, redovisade personalstatistik, andel
kvinnliga chefer och statistik rörande sjukdomA^AB.
6 Information från nationella insynsrådet

Elin Lundgren informerade från rikspolischefens möte med insynsrådet den 6
april. Punkter som togs upp: satsningen på polisen fortsätter under åren 20222024, uppvärdering av polisyrket, snabbspår av intern utbildning i bamförhör,
stort behov av tekniklyft och stärkt it-förmåga, behov av förnyelse av fordonsparken, medarbetarskydd, lyckat resultat med skjutningar/ sprängningar,
problematiken med öhiingen av bedrägeri brott. Corona pandemin och idrottsrelaterad brottslighet.
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7 Övriga frågor

Underlag från insynsrådet
Lena Thelin informerade om underlag från insynsrådet. Underlagen är ett arbetsmaterial och ska inte spridas vidare.
Ulf Johansson uppmanade ledamöterna att ta del och läsa underlagen från insynsrådet.
8 Avslutning
Ulf Johansson avslutade mötet. Nästa möte 15 juni 2021 kl 09:30.
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