Protokoll

Polisen

Datum

2020-06-10
Diarienr (åberopas)

A010.512/2020

Polisregion Mitt
Lena Thelin

Möte Regionpolisråd Mitt
Klockan

2020-06-10

Plats

09:30-11:00 video och telefonmöte

Närvarande:

Carin Götblad, regionpolischef, ordförande
Per-Olov Rapp (S)
Elin Lundgren (S)
Sverre Ahlbom (S)
Agneta Gille (S)
Ragna Ihrelius(SD)
Mats Gyllander (M)
Ziita Eriksson (M)
Pontus Lamberg (KD)
Charlotta Bjälkebring Carlsson (V)
Mohamad Hassan (L)
Emelie Lejon (MP)
Per-Ewert Björk (C)
Lena Thelm, regionkansli Mitt
Anmält förhinder:

Elisabeth Puhl (SD)
Gunnar Larsson (SD)
Anders Teljebäck (S)

Övriga närvarande
Jörgen Pettersson, underrättelsesektionen
Per Thanon, säkerhetspolisen
Catarina Bowall, polisområde Uppsala

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

Mötet öppnades och Carin Götblad hälsade alla välkomna till dagens video och
telefonmöte som periodvis stördes av avbrott på nätverket. Dagordningen
fastställdes med nedan förändring:
• Mötet inleddes med direktsänd presskonferens om åklagarbeslutet vid
nedläggning av utredningen av mordet på Olof Palme.
Nedan dagordningspunkter utgår:
2. information

4. särskilda utredningar
5. ekonomi
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Ziita Eriksson utsågs att justera dagens protokoll. Inga synpunkter på
föregående protokoll.
2 Redex (reducera extremism)
Jörgen Pettersson och Per Thanon informerade om arbetet med Redex som är
en ny modell för samarbete mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.
Syftet är att minska handlingsutrymmet för brottsaktiva extremister,
rekryterare och finansiärer. Arbetet är riktat mot de tre extremist miljöerna
den våldsbej åkande islamistiska miljön, vit makt och den autonoma miljön.
Fokus ska vara på att identifiera, planera och genomföra anpassade åtgärder
mot individer och grupper för att begränsa aktörers fönnåga att begå brott.
Ett operativt samarbete pågår med bl. a kommunala förvaltningar och
räddningstjänstförbund, Kronofogden, EBM, Datainspektionen och
Skolinspektionen.
3 Exitplan Rimfrost

Catarina Bowall, regional kommenderingschef Rimfrost, informerade.
När den särskilda händelsen avslutas tar polisen i region Mitt med sig de
erfarenheter som gjorts in i det fortsatta arbetet med ett än mer offensivt
arbetssätt gentemot de fokuspersoner av grovt kriminella med stort vålds
kapital som identifierats under operation Rimfrost. Fortsatt fokus på trygg
hetsskapande med hög närvaro i utsatta områden och på platser där brott
förekommit. Samarbetet fortsätter med bl.a. Kronofogden, Tullen och
kommunens socialtjänst med gemensamma insatser. Det är oerhört viktigt
att övriga samhället möter upp med en ökad ambition att stoppa den grova
och organiserade brottsligheten.

Carin Götblad informerade om att förstärkningen har lämnat vår region,
men nästa vecka får vi 37 st nyutbildade poliser till regionen.
4 Information från möte i insynsrådet
Elin Lundgren, ledamot i rikspolischefens insynsråd, informerade från
senaste mötet som genomfördes 2020-06-09. Information om bl.a den
nationella särskilda händelsen Rimfrost samt rikspolischefens möte med
regionerna om vad som görs för att förbättra verksamheten och därmed
utrednings och lagföringsresultaten som är dåligt.
Carin Götblad informerade om region Mitts resultat som var bra under
2018 och 2019 trots ett högt inflöde av ärenden. I januari 2020 var det ett
kraftigt tapp jämfört med samma månad förra året, åtgärder vidtogs
vilket resulterade i att utredningsresultatet under våren 2020 är mycket bra.
Personalen har gjort ett fantastiskt arbete för att förbättra resultatet.

5 Övrigt
Per-Olov Rapp informerade om ärendestatistik från senaste utskottsmötet
med särskilda utredningar.

6 Dagordningspunkter - nästa möte- avslutning
Förslag på dagordningspunkter. Nästa möte onsdag 7 oktober 2020 i
Hörsalen plan 1 i polishuset i Uppsala. Mötet avslutades.
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