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Polisregion Mitt
Lena Thelin

Protokoll

Datum

2020-05-04

Diarienr (åberopas)

A010.512/2020

Möte Regionpolisråd Mitt

Klockan Plats

2020-05-04 09:30-11:00 Telefonmöte

Närvarande

Carm Götblad, regionpolischef, ordförande
Per-Olov Rapp (S)
Sverre Ahlbom (S)
Elin Lundgren (S)
Gunnar Larsson (SD)

Ragna Ihrelius(SD)

Pontus Lamberg (KD)
Mats Gyllander (M)
Ziita Eriksson (M)
Charlotta Bjälkebrmg Carlsson (V)
Pontus Lamberg (KD)
Mohamad Hassan (L)
Elisabeth Puhl ( SD)
Emelie Lejon (MP)
Per-Ewert Björk (C)

Lena Thelin, regionkansli Mitt

l

Anmält förhinder:

Anders Teljebäck (S)

Övriga närvarande
Maritha Ebberyd Jennekvist, chef HR Mitt

Eva-Marie Norling, chef ekonomi Mitt

Lena Tysk, chefregionkansli Mitt, kommenderingschef Corona
Pär Halldén, chefpolisområde Uppsala

Catarina Bowall, chef utredningssektion polisområde Uppsala, kommenderingschef Rimfrost

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

Mötet öppnades och Carin Götblad hälsade alla välkomna till dagens
telefonmöte. Dagordningen fastställdes och Per-Olov Rapp utsågs att justera
dagens protokoll. Föregående protokoll gicks igenom och Lena Thelin påtalade
en felskrivning. Det ska noteras att Mohamad Hassan anmälde förhinder till
mötet 2020-03-11.
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Information

Carin Götblad informerade om resultatet av Polismyndighetens anmälan till
Statens ansvarsnämnd avseende felaktig attestering av kostnader. Statens
ansvarsnämnd har avvisat Polismyndighetens anmälan och avskrivit ären-
det.

Nationell och regional händelse Corona
Lena Tysk föredrog en lägesbild. Sjukfrånvaron är för närvarande normal i
region Mitt. En kontinuitetsplan och pandemiplan kopplad till sommar-
semester och frånvaro är klar. Målsättningen är att säkerställa att den
operativa verksamheten fungerar under störningen.

Nationell och regional särskild händelse Rimfrost
Catarina Bowall föredrog. Poliser i yttre verksamhet samt utredare från
andra polisregioner stärker upp i region Mitt. Anledningen till personal
förstärkningen är att region Mitt har haft flest skjutningar i förhållande till
antalet poliser per 100 000 invånare. Den yttre personalen har arbetat riktat
mot specifika fokuspersoner och ett flertal frihetsberövande av misstänkta
har genomförts. Polisen har också lagt stor vikt vid trygghetsskapande
arbete och dialog.

Utredningsverksamheten

Allmänt
Carin Götblad informerade om arbetet som pågår i region Mitt med att
förbättra utredningsresultatet efter att resultatet minskade i januari månad.
Handlingsplaner har upprättats och personal är omfördelade att stärka upp
utredningsverksamheten. Detta har resulterat i att det ser mycket bra ut
och balanserna har sjunkit.

En satsning pågår avseende utsatta brottsoffer. Civila utredare har
rekryterats och för närvarande pågår en utbildning av personalen. En
regional samordnare är tillsatt för att samordna och effektivisera arbetet.

Vidtagna åtgärder vid ungdomsgruppen i Uppsala
Pär Halldén informerade om arbetet som vidtagits för att förbättra arbets-
miljön vid ungdomsgruppen i Uppsala efter att en 66A amnälan upprättats.
Bland annat så har gruppen fått en ny erfaren chef, administratörer och fu-
ledare vilket har resulterat i att balanserna har sjunkit och arbetsmiljön är
bättre.

Personalläget
IVtaritha Ebberyd Jennekvist informerade om personalläge och pågående
rekryteringar

Ekonomi

Eva-Marie Norling informerade om en eventuell omfördelning av medel
med anledning av ett par strategiska beslut som är finansierade efter att
regioner och avdelningar har fått beslutade preliminär ekonomiska ramar
för 2021 och 2022. Nationella strategiska ledningsgruppen kommer
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diskutera hur myndigheten ska förhålla sig till överbudgeteringen vilket
kan innebära en minskad tillväxt.

Övrigt
Per-Olov Rapp redovisade ärendestatistik från senaste utskottsmötet med
särskilda utredningar.

Dagordningspunkter - nästa möte- avslutning

Förslag på dagordningspunkter till nästa möte. Nästa möte onsdag 10 juni
2020.
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