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Närvarande:

Ulf Johansson, regionpolischef, ordförande
Mattias Fallström, bitr. regionpolischef
Agneta Gille (S)
Per-Olov Rapp (S)
Elin Lundgren (S)
Sverre Ahlbom (S)
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Elizabeth Puhls (SD)
Mats Gyllander (M)
Ziita Eriksson (M)
Per-Ewert Ohlsson Björk (C)
Charlotta Bjälkebring Carlsson (V)
Emelie Lejon (MP)
Mohamad Hassan (L)
Lena Thelin, regionkansli Mitt
Förhinder:

Pontus Lamberg (KD) (problem vid uppkoppling)
Gunnar Larsson (SD)

Föredragande:

Catarina Bowall, tf po lisområdeschef Gävleborg
Eva-Marie Norling, ekonomichef
Maritha Ebberyd Jennekvist, HR chef
Lone Callias, enhetschef särskilda utredningar
Per Blomqvist, tf enhetschef särskilda utredningar

Anders Östlund, kriminolog, regionkansli Mitt

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 aktuella frågor:

• Ärende i Hälsingland/Catarina Bowall, tfpolisområdeschef Gävleborg
Ragna Ihrelius utsågs att justera dagens protokoll. Inga synpunkter på föregående protokoll som lades till handlingarna.
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2 Aktuella frågor.
Ulf Johansson informerade. Ett starkt resultat har levererats till våra medbor-

gare under 2020. Under 2020 redovisade region Mitt 13 procent fler ärenden
till åklagare jämfört med 2019 vilket innebär att fler brottsoffer får upprättelse.
Inriktningen i regionen och högsta prioritet är att minska det dödliga våldet
och de grova brotten där det ena är skjutvapenvåldet och det andra är brott i
nära relation mot kvinnor och barn.

Skjutningarna har minskat i region Mitt under 2020. Rimfrost gav ett bra resultat under våren och är ett tydligt bevis på att när vi kraftsamlar resurserna så
ger det framgång. Det offensiva arbetet mot de kriminella nätverken fortsätter.
Fram till januari 2025 kommer vi öka med ytterligare drygt 300 poliser. En
attrahera kampanj pågår i regionen för att locka fler att söka till polisyrket.
Civila ligger kvar på nuvarande nivå, ca 800, en kraftig utökning från 2015 till
idag. Prioriteringen i den fortsatta tillväxten i vår region är ökad resurs till lokalpolisområdena som innefattar fler områdespoliser och ökat fokus på glesbygd.

Häktebeläggningen är ansträngd och det är mer än fullbelagt.
Mattias Fallström informerade. Resultatet för 2020 är det bästa resultatet sedan
ombildningen trädde i kraft.

Angående brottsfenomenet med stölder av tankkort från företagsbilar greps 3
personer i samband med ett fordonsstopp och kunde kopplas till brotten.
Information om den nationella fördelningsmodellen. Modellen bygger på bl.a
belastning, folkmängd och ska ligga till grund vid beräkning och fördelning
av poliser i region Mitt.

Catarina Bowall infonnerade om händelsen i Hälsingland med koppling till
sexuella trakasserier och kränkande beteende, vilka åtgärder som har vidtagits
och kommer att vidtas avseende polisens arbete med kultur och likabehandlingsfrågorna. En diskussion följde.

3 Resultatuppföljning januari-december 2020
Anders Ostlund redovisade verksamhetsresultatet. Anmälda brott ligger ungefar på samma nivå som under 2019. Att tänka på vid bedömning av den an-

malda brottslighetens utveckling är bland annat anmälningsbenägenhet, statistik, enskilda stora fall och upptäcksrisk. Under 2020 redovisade region Mitt
17 050 ärenden. Det är en ökning med 13 procent jämfört med 2019. Det är en
bred ökning av brottskategorier som ökat där även de egeninitierade ärendena
ökar; trafikbrott med fängelse i straffskalan och narkotikabrott. I jämförelse med
andra regioner har region Mitt redovisat flest ärenden till åklagare.

3

Polisregion Mitt

2021-02-17

4 Pandemins påverkan på brottsligheten i region mitt.
Anders Ostlund föredrog en lägesbild av pandemins påverkan på brottsligheten i region Mitt. Det som sticker ut lite extra är personrån och bostadsinbrott
som minskat under pandemin. En lägesbild avseende nyintensivvårdade i förhållande till förändringen av anmälda brott på månadsbasis 2019 - 2020 redovisades.

5 Information från nationella insynsrådet

Elin Lundgren informerade från rikspolischefens möte med insynsrådet den 2
februari 2021. Information om ökningen av angrepp på poliser och arbetet med
medarbetarskydd, problematiken med psykisk ohälsa som är en stor del av
polisens uppdrag, arbetet med internetrelaterade sexuella övergrepp på barn,
tillväxten till 2024, innebörden av Covid 19 lagen för polisen samt regeringens
beslut att upprätthålla gränskontroll.
6 Särskilda utredningar

Lone Callias och Per Blomqvist, särskilda utredningar, redovisade statistik och
ärenden.

6:1 Kommentar från ledamöterna i utskottet

Per Olov Rapp, ledamot i utskottet, kommenterade de fall av sexuella ofredande som fördrogs vid utskottsmötet. Det är bra och viktigt att ett arbeta pågår i myndigheten med likabehandlingsfrågor och kränkande beteenden.
7 Ekonomi och HR

Eva-Marie Norling, ekonomichef, redovisade den ekonomiska uppföljningen
2020. Budgeten för 2021 är inte klar utan kommer att redovisas under nästa
möte.

Maritha Ebberyd Jennekvist, HR chef, redovisade personalstatistik, utfall av
passverksamhet och övertid.
8 Övriga frågor
Ingen övrig fråga
9 Avslutning

Ulf Johansson avslutade mötet. Nästa möte 14 april 2021 kl 09:30.
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