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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)
Helen Karlberg, region kansli Mitt
Lena Thelin, regionkansli Mitt
Förhinder:

Emelie Lejon (MP)
Pontus Lamberg (KD)
Gunnar Larsson (SD)
Föredragande:
Gunnar Appelgren, regionkansli Mitt
Eva-Marie Norling, ekonomi Mitt

Stephen Björk, HR Mitt
Gunnel Lindqvist, Särskilda utredningar
Per Blomqvist, Särskild utredningar
Ingrid Michel, Särskilda uta-edningar

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

Mötet öppnades och Ulf Johansson hälsade ledamötena välkomna. Dagordningen fastställdes och Per-Ewert Ohlsson Björk utsågs att justera dagens protokoll. Inga synpunkter på föregående protokoll som lades till handlingarna.
2 Aktuella frågor.

Ulf Johansson informerade. Det dödliga våldet har minskat i region Mitt under
2020 men det ligger fortfarande på en hög nivå. Möte har genomförts med
åklagare om det gemensamma arbetet med särskilt utsatta brottsoffer. Utred-
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ningsarbetet går bra och regionens produktion ökar vad gäller antal ärenden
redovisade till åklagare och att fler brottsoffer får upprättelse. Avseende det
brottsförebyggande arbetet kommer en brottsförebyggande strategi att införas.
En satsning kommer att genomföras att öka antalet områdespoliser i regionen
till 2024. Lönefrågan är en viktig fråga och där sker en nationell styrning.
Mattias Fallström informerade. I november blev en av våra polisanställda utsatt för ett mycket grovt brott då en handgranat detonerade i ett trapphus i ett
bostadsområde i Uppsala där kollegan är bosatt. Ingen person kom till skada
vid händelsen denna gång men det är mycket allvarligt att en av våra anställda
tillsammans med de boende i fastigheten utsattes för detta dåd. Alla polisanställda ska skyddas mot våld och hot och vi arbetar för en trygg arbetsmiljö,
medarbetarskyddet är prioriterat.

Senaste tiden har flertalet företagsbilar utsatts för skadegörelse. I samband
med brottet har tankkort men även serviceböcker tillgripits. Många företag är
drabbade och över 200 fordon är utsatta i region Mitt.
Information om särskild händelse med anledning av Coronaläget.
3 Utsatta områden och dödligt våld
Gunnar Appelgren informerade om sitt uppdrag från l november i region Mitt.
Uppdraget är riktat mot tre huvudområden: den grova brottsligheten, särskilt
utsatta brottstoffer och utredningsverksamheten. Syftet är att öka den operativa
förmågan, metodutveckla och höja kunskapsnivån och ambitionsnivån avseende utredningen av grova brott. Regional samordning och stöd för metodutveckling i utsatta områden utifrån Noas rapport och glesbygdsuppdraget.
4 Särskilda utredningar

Gunnel Lindqvist, Per Blomqvist och Ingrid Michel, särskilda utredningar
redovisase statistik och ärenden.
4:1 Kommentar från ledamötena i utskottet

Per Olov Rapp, ledamot i utskottet, informerade. Mötet med särskilda utredningar genomfördes den 7 december och 19 ärenden från region Mitt gicks
igenom.
5 Ekonomi och HR

Eva-Marie Norling, chef ekonomi Mitt, redovisade den ekonomiska uppföljningen, personalstatistik, utfall av passverksamhet och övertid.
Information följde om fördelningsmodellen av aspiranter i region Mitt och
implementeringen av en ny antagningsprocess till gmndutbildningen till polis.
Den nya antagningsprocessen innebär att den sökande har tre valbara utbildningsstarter att välja mellan. En diskussion följde.
Stephen Björk, HR konsult, redovisade pågående sjukfallA^AB och personalomsättning.
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6 Information från nationella insynsrådet

Elin Lundgren informerade från rikspolischefens möte i insynsrådet den 8 december 2020. Information om det operativa läget, effektivare kontroller av
yrkestrafik, särskild satsning på brott mot särskilt utsatta och det nordiska polissamarbetet.

7 Övriga frågor - mötesdatum 2021.
Mötesdatum för 2021 fastställdes.

Onsdag 17 februari kl 09:30-11:30
Onsdag 14 april kl 09:30-11:30
Tisdag 15 juni kl 09:30-11:30
Onsdag 15 september kl 09:30-11:30
Onsdag 27 oktober kl 09:30-1 l :30
Tisdag 14 december kl 13:00-15:00
8 Avslutning

Ulf Johansson avslutade mötet med att önska God jul och Gott Nytt År.
Nästa möte 17 februari 2021 kl 09:30.
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