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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)
Anders Teljebäck (S)
Ragna Ihrelius(SD)
Elizabeth Puhls (SD)
Mats Gyllander (M)
Ziita Eriksson (M)
Per-Ewert Ohlsson Björk (C)
Charlotta Bjälkebring Carlsson (V)
Mohamad Hassan (L)
Emelie Lejon (MP)
Lena Thelin, regionkansli Mitt
Förhinder:

Pontus Lamberg (KD)
Gunnar Larsson (SD)
Föredragande:
Mikael Eriksson, koordinator/samordnare särskilt utsatta brottsoffer

Eva-Marie Norling, chef ekonomi Mitt
Stephen Björk, konsult HR Mitt
Michael Andersson, chef skiljande disciplin

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

Mötet öppnades och Ulf Johansson hälsade ledamötena välkomna. Dagordningen fastställdes och Elizabeth Puhls utsågs att justera dagens protokoll.
Föregående protokoll lades till handlingarna.
2 Aktuella frågor.
Ulf Johansson informerade om terrordådet i Wien. Samtidigt närmar sig den
intensiva perioden när många människor söker sig ut i julhandeln och till publika platser som shoppinggator, gallerior och i kollektivtrafik.
Ett arbete med att fördela resurser i region mitt har påbörjats inför 2021 års
tilldelning.
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Mattias Fallström informerade om regeringsuppdraget att inrätta ett pilotprojekt mot näringsverksamhet kopplat till organiserad brottslighet och utsatta
områden i region Mitt. En diskussion följde.
Insats mot skjutningar och sprängningar pågår. Insatsen är indelad i tre faser
och den första är genomförd i Västerås och resulterade i beslag av narkotika
och pengar. Resterande insatser kommer att genomföras i Uppsala och Gävle.
3 Satsning särskilt utsatta brottsoffer
Mikael Eriksson, koordinator och samordnare för satsningen, informerade om
uppdraget som ska skapa en samsyn för alla som jobbar med den här typen av
brott. Personalen har utbildats i metodstödet " Bästa arbetssätt" som säkerstäl-

ler att rätt saker görs och att vi hushåller med resurserna. Detta är en av de tre
samverkande åtgärder som Rikspolischefens beslut omfattar gällande sats-

ningen av särskilt utsatta brottsoffer. Övriga två är tidig bevissäkring och resurstillskott. Några exempel på ärenden redovisades.
4 Särskilda utredningar
Dagordningspunkten utgick med anledning av teknikproblem eftersom Gunnel
Lindqvist vid särskilda utredningar inte kunde koppla upp.

Per Olov Rapp, ledamot i utskottet, informerade. Mötet med särskilda utredningar genomfördes den 2 november och cirka 10 ärenden från region Mitt
gicks igenom.
5 Gruppen för skiljande disciplinärenden
Michael Andersson, chef skiljande disciplinärenden, redovisade
ärendestatistik. Gmppen för skiljande disciplinärenden genomför för
närvarande ett förebyggande arbete riktat till personalen i region Mitt med
information, stöd och vägledning av mtiner.
6 Ekonomi och HR

Eva-Marie Norling, chef ekonomi Mitt, redovisade den ekonomiska uppföljningen. Uppföljning mot budget, utfall av passverksamhet, anställda och övertid.

Stephen Björk, HR konsult, redovisade sjukfrånvaro, VAB och antal avgångar.
En diskussion följde om tilldelningen till polisområdena av poliser och rekrytering av nya poliser till polisutbildningen. Anders Teljebäck önskar en föredragning vid kommande rådsmöte om fördelningsarbetet i region Mitt.
7 Information från nationella insynsrådet
Elin Lundgren informerade från rikspolischefens möte i insynsrådet den 20
oktober. Information om krigsbrott, förändringsarbetet vid nationellt forensiskt
centrum och etiska spörsmål, polisens verklighet, dubbelmordet i Linköping,
uppföljning av strategisk verksamhetsplan, verksamhetsresultat, ekonomi och
kompetensförsörjning.
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Under fördjupningsdagen den 26 oktober för insynsråd och regionpolisråd fick
ledamötena information om polisens säkerhetsavdelning, gängrelaterat dödligt
våld, corona, civil krisberedskap och särskilt utsatta brottsoffer.

7 Övriga frågor - mötesdatum 2021.
Några av ledamötena kan inte delta under de förslagna mötestiderna 2021.
Lena Thelin skickar ut ett nytt förslag.
8 Avslutning
Nästa möte 14 december kl 09:30.
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