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Mötesprotokoll
Datum

2020-06-08
Diarienr (åberopas)

Saknr

A031.232/2020

121

Polismyndigheten
Regionkansli
Berit Lind

Möte med Regionpolisråd Nord
Datum för mötet

Klockan

Plats

2020-06-05

09:15 - 12:00

Telefonmöte samt Kavalleriet, Polishuset, Ridvägen 10, Umeå

Närvarande

Lars Wahlberg, bitr regionpolischef
Karl-Gustav Abramsson (s)
Björn Hellqvist (l)
Leif Pettersson (s)
Anette Rangdag (sd)
Mats Hellhoff (sd)
Anton Nordqvist (mp)
Birgitta Nordvall (kd)
Åsa Sjödén (s)
Susanne Hansson (s)
Lilly Bäcklund (s)
Lotta Åman (s)
Agneta Hansson (v)
Saila Quicklund (m)
Thomas Mörtsell (c)
Ej Närvarande

Stefan Sydberg (m)
Övriga närvarande

Lars Lundberg Kelly, regionkanslichef
Kenneth Bergqvist, polisområdeschef Västernorrland
Anna Jonsson, polisområdeschef Västerbotten
Håkan Karlsson, polisområdeschef Norrbotten
Erik Bakkman, polisområdeschef Jämtland
Helen Sundström Hetta, chef Ekonomi Nord
Malin Nordin, chef HR Nord
Katarina Eriksson, chef Åklagarområde Nord
Berit Lind, regionkansli Nord

För kännedom

Nationell samordning insynsråd
Kommunikationsavdelningen
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Inledning och fastställande av dagordning

Lars Wahlberg hälsade alla välkomna till detta telefonmöte och fortsatte sedan
med att göra ett upprop för att kontrollera närvaron. Därefter fastställdes dagordning med tillägg om övrig fråga.
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Information om regionens resultat efter tertial 1/20

Lars Wahlberg, bitr regionpolischef informerade om resultatdialogen gällande
regionens resultat efter tertial 1 som Lars tillsammans med Micael Säll Lindahl haft med rikspolischefen. Lars redogjorde för de frågställningar som lyftes vid dialogen.







Ekonomiska utfallet
Kompetensförsörjning
o Regional struktur för kompetensförsörjning
o Kvinnliga chefer
o Områdespoliser
Arbete med aktiviteter
o Ledningsfilosofi
o Nyansering av bilden av brottsligheten
Verksamhetsresultat
Risker kopplat till intern styrning och kontroll
o Implementering av fattade beslut
o Finansiering av gränskontrollen

Rådet reflekterade över det som Lars förmedlade från resultatdialogen.
Lars avslutade punkten med att även informera om en utredningsdialog som
genomförts i slutet på maj, också den med rikspolischefen. Fokusområdena på
den dialogen var ledning och styrning av det brottsutredande uppdraget samt
egenkontroll av utredningsverksamheten. Från regionen lyftes ett perspektiv
som blir allt mer viktigt att prata om, att istället för att dela upp verksamheten i
en brottsförebyggande och i en utredande del, lyfta polisens uppdrag under ett
begrepp, brottsbekämpning.
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Aktuella frågor

3.1

Aktuell lägesbild i respektive polisområde

Polisområdescheferna informerade från respektive polisområde. Erik Bakkman beskrev arbetet kring kompetensförsörjning och likabehandling. Kenneth
Bergqvist tog vid och informerade om läget i Västernorrland, bl a de grova
brotten och även tragiska olyckor som drabbat polisområdet den senaste tiden.
Från Västerbotten informerade Anna Jonsson om det arbetet som bedrivs när
det gäller att öka antalet kvinnliga chefer, samt läget när det gäller den operativa verksamheten i lokalpolisområdena. Avslutningsvis informerade Håkan
Karlsson från Norrbotten bland annat om återkommande spontana bilträffar,
där man identifierat ökad risk för smittspridning, nedskräpning och ordnings-
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störning. Bilträffarna är ett sätt för ungdomarna att träffas nu när gatufestivalerna är inställda.
Lars beskrev som svar på en fråga hur polisen arbetar med folksamlingar ex i
samband med demonstrationer och allmänna sammankomster under coronapandemin.
Katarina Eriksson informerar om Åklagarmyndighetens nya organisation, där
områdena Nord och Mitt slås samman from 1 januari 2021 under ny chef, Eva
Lundström. Katarina informerade även om det samarbetet som finns mellan
polisen och åklagarna, där planer finns för en gemensam regional konferens
till hösten.
3.2

Ekonomiska läget

Helen Sundström Hetta, chef Ekonomi Nord informerade om det nationella
ekonomiska läget, underlaget var utskickat till deltagarna. Corona-pandemins
effekt på ekonomin är totalt sett +/-0, då inställda resor och utbildningar och
den ökande närvaron tar ut varandra i utfallet.
3.3

Personal

Malin Nordin, chef HR Nord inledde med att informera om att andelssiffrorna
för kvinnliga chefer både nationellt och regionalt. Regionen bedriver ett arbete
med att öka andelen kvinnliga chefer, ett arbete där effekten inte märks direkt.
Malin fortsatte att informera om sjukfrånvaron, som legat på en lägre nivå än
tidigare år, men visar en svag ökning under de senaste dagarna.
Malin fick svara på frågan hur Polismyndigheten hanterar testning av personal
av covid-19.
3.4

Verksamheten vid avdelningen för särskilda utredningar

Gunnel Lindqvist, avdelningen särskilda utredningar informerade om
verksamhetsutfallet från perioden fram till senaste utskottsmötet, dvs. från 15
april till 25 maj. Gunnel fortsatte med att även informera om regionens
ärendestatistiken.
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Övriga frågor

4.1

Entledigande

Lotta Åhman meddelade rådet att hon kommer, av personliga skäl, begära entledigande från regionpolisrådet, och detta blir därför hennes sista möte.
4.2

Pensionsavgång

Håkan Karlsson meddelade att detta kommer att bli hans sista möte med regionpolisrådet, av den anledningen att han avgår med pension den 1 augusti
2020. Polisområde Norrbottens nuvarande kanslichef Kennet Vikström kommer att ta över som polisområdeschef.
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KG Abramsson uttryckte. på regionpolisrådets vägnar, sin uppskattning för
Håkan Karlsson som alltid är tydlig och klar i sin redovisning, och att Håkan
hjälper till att skapa positiv energi.

5

Avslutning

Lars Wahlberg avslutade mötet och önskade alla en trevlig sommar. Nästa
möte är den 18 september. Information lämnas i anslutning till mötet om det
kan genomföras fysiskt eller per telefon. Om mötet blir i Umeå kommer mer
information då alla besökare på polisstationen måste sedan 1 juni bära besöksbrickor och bli ledsagade i byggnaden.

Vid protokollet:

Berit Lind

Justeras:

Lars Wahlberg, ordförande

KG Abramsson, justerare

