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Datum

2019-12-04

Diarienr (åberopas)

A013.134/2019

Möte Regionpolisräd Mitt

Klockan Plats

2019-12-04 09:30-12:00 Länsman, Polishuset i Uppsala

Närvarande

Carm Götblad, regionpolischef, ordförande
Agneta Gille (S)
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 Bjälkebring Carlsson (V)
Pontus Lamberg (KD)
Mohamad Hassan (L)
Lena Thelin, regionkansli Mitt

Frånvarande:

Anders Teljebäck (S) anmält förhmder
Elisabeth Puhl ( SD) anmält förhinder
Emelie Lejon (MP) anmält forhmder
Per-Ewert Björk (C) ej anmält förhinder

Övriga närvarande
Maritha Ebberyd Jennekvist, HR avdelningen
MikaelAlsterblad, regionkansli Mitt
Michael Andersson, regionkansli Mitt

Lone Callias, särskilda utredningar (video)
Staffan Lindman, regionledningscentral Mitt
Peter Andersson, teknikspan Mitt

l Inledning, fastställande av dagordning, val av justerare och
föregående protokoll.
Mötet öppnades och Carin Götblad hälsade alla välkomna.
Mohamad Kassan (L) hälsades speciellt välkommen som ny
ledamot i regionpolisrådet Mitt. Dagordningen fastställdes och
Ragna Ihrelius utsågs att justera dagens protokoll. Föregående
protokoll lades till handlingarna.
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Information

Carin Götblad informerade om medabetardagama i region Mitt.
Temat har varit strategi 2024 och aktiviteter och projekt
kopplade till de övergripande målen. Externa föreläsare
informerade om terror, hot, kulturell förståelse och attraktiv
arbetsplats. Carin Götblad informerade också om den
prognostiserade tillväxten samt prognosen för aspiranter, särskild
händelse Rimfrost, ökningen av våldsbrott där misstänkta är
under 15 år, skjutningar och sprängningar, nyheter och metod-
utveckling inom uttredning och lagföring. Verksamhetsmässigt
har region Mitt presterat ett sammantaget bra resultat och de
ekonomiska förutsättningarna ser mycket bättre ut jämfört med
för ett år sedan

Multimedia, polisens kamerabevakning

Staffan Lindman gruppchefregionledningscentralen och Peter
Andersson gmppchef teknikspan informerade om polisens ka-
merabevakning. Det pågår ett införande av polisens kameraför-
måga av permanent eller tidsbegränsad kamerabevakning,
kroppskameror, kameror monterade på helikopter och obeman-
nåd flygfarkost (drönare) samt eventuellt kameror i arrest och
fordon som ska ingå i polisens nya kameraplattform.

Särskilda utredningar
Lone Callias, särskilda utredningar, informerade om den
genomförda utskottskonferensen och fokusområden 2020,
pågående ärenden, statistik samt lämnade några exempel av
ärenden gällande tjänstefel som kan se väldigt olika ut.

Skiljande och diciplin

Michael Andersson chef för kansligmpp l informerade om några
ärenden som skiljande och disciplin har arbetad med samt de reg-
ionala mtinema.

Personal

Maritha Ebberyd Jeimekvist, chef HR Mitt, informerade om reg-
ion Mitts personalläge, pågående rekryteringar samt kampanjen
som ska attrahera till polisutbildningen.

Ekonomi

Mikael Alsterblad, chefverksamhetsstyming och analys, infor-
merade om rekryteringsutrymmet och de ekonomiska förutsätt-
ningama.

Mötesdatum 2020 för regionpolisråd Mitt.

Onsdag 11 mars 2020 kl 09:30-12:00
Måndag 4 maj kl 09:30-12:00
Onsdag 10 juni kl 09:30-12:00
Onsdag 7 oktober kl 09:30-12:00
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Onsdag 4 november kl 09:30-12:00
Måndag 14 december kl 09:30-12:00

Dagordningspunkter - nästa möte- avslutning
Förslag på dagordningspunkter till nästa möte - tema barn
Nästa möte onsdag den l l mars kl 09:30 i polishuset i Uppsala.
Dagens möte avslutades.
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