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Polisregion Mitt
Lena Thelin

Protokoll

Datum

2020-03-11

Diarienr (åberopas)

A010.512/2020

Möte Regionpolisråd Mitt

Klockan Plats

2020-03-11 09:30-12:00 Länsman, Polishuset i Uppsala

Närvarande

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

Ragna Ihrelius (SD)

Elisabeth Puhl (SD)
Mats Gyllander (M)
Ziita Eriksson (M)
Per-EwertBjörk(C)

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V)
Pontus Lamberg (KD)
Emelie Lejon (MP)
Lena Thelin, regionkansli Mitt

Frånvarande:

Agneta Gille (S), anmält förhinder
Anders Teljebäck (S), anmält förhinder
Mohamad Hassan (L), ej anmält förhinder

Övriga närvarande

Mattias Fallström, biträdande regionpolischef

Maritha Ebberyd Jennekvist, chef HR Mitt
MikaelAlsterblad, chef verksamhets styrning och analys

Eva-Marie Norling, chef ekonomi Mitt (video)
Lone Callias, enhetschef särskilda utredningar (video)
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Inledning, fastställande av dagordning, val av justerare och
föregående protokoll.
Mötet öppnades och Carin Götblad hälsade alla välkomna.
Dagordningen fastställdes och Mats Gyllander utsågs att justera
dagens protokoll. Föregående protokoll lades till handlingarna.

Information

Carin Götblad informerade om operation Rimfrost som kommer
till Uppsala, polisen väljer att fortsätta sin satsning i region Syd,
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men lägger också till Uppsala som nytt fokusområde. Rimfrost
kommer att avslutas till sommaren, och då ska den ordinarie
organisationen kunna ta över. Resurserna för att jobba med
Rimfrost i Uppsala kommer att plockas från andra regioner.
Kommenderingschefi Uppsala är Jale Poljarevius. Region Mitt
har god ekonomi men höga balanser av rekryteringar, det tar lång
tid med rekryteringsprocessen. Civila utredare har anställts som
ska arbeta med särskilt utsatta brottsoffer. De ska utbildas i

brottsutredningar och kan vara i produktion först sista kvartalet
2020. Problematiken med rekryteringen av elever till
polishöskolan diskuterades. Utredningsresultatet under januari
2020 har varit sämre än under januari 2019. Inkomna ärenden
har ökat jämfört med samma månad förra året och regionen
redovisar färre ärenden. Särskilda insatser och åtgärder på kort
och lång sikt kommer att genomföras för att öka produktionen i
region Mitt. Mattias Fallström, biträdande regionpolischef anslöt
till mötet och informerade om problematiken med outredda
ungdomsbrott och åtgärder mot detta.

Våldsbrott av barn under 15 år

Carin Götblad informerade om kartläggningen av våldsbrott
utförda av barn under l 5 år. Våldsbrott med misstänkt under 15

år har ökat med 48 % mellan 2016-2019 i region Mitt. De flesta
anmälda våldshändelser sker i skolmiljö. Problematiken och
åtgärder diskuterades.

Anmälan till Statens ansvarsnämnd

Carin Götblad informerade om anmälan till SAN (Statens
ansvarsnämnd).

Särskilda utredningar
Lone Callias föredrog verksamhetsstatistik för region Mitt.

Strategiska inriktningar i verksamhetsplanen

Mikael Alsterblad, chefverksamhetsstyrning och analys, infor-
merade om de strategiska inriktningarna i verksamhetsplanen
2020-2024.

Personal och ekonomi

Eva-Marie Norling, chef ekonomi Mitt, informerade om region
Mitts budgetutfall febmari 2020 och ökningen av anslagstilldel-
ningen mellan 2015-2022.

Maritha Ebberyd Jennekvist, chef HR Mitt, informerade om reg-
ion Mitts personalläge, pågående rekryteringar samt kampanjen
som ska attrahera till polisutbildningen.
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Information från insynsrådet.
Elin Lundgren som ingår i rikspolischefens insynsråd informe-
rade från senaste mötet. En del av dagordningspunktema i in-
synsrådet speglar dagens punkter i regionpolisråd Mitt.

Dagordningspunkter - nästa möte- avslutning
Nästa möte måndag 4 maj kl 09:30 i polishuset i Uppsala.
Dagens möte avslutades.

Protokoll

Lena Thelin

Ordförande
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Angående protokollet

Ett par saker som jag vill uppmärksamma.

Justering på mellanslag mellan för och efternamn på Mikael Alsterblad under övriga närvarande.

Sedan skulle jag rekommendera att infoga minst radbrytning mellan ämnena i det långa stycket
under punkt 2 information. Det blir då lättare att hålla isär dem och ta till sig informationen.

Mats Gytlander
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