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Inledning och fastställande av dagordning

Micael Säll Lindahl inledde mötet med att hälsa deltagarna välkomna samt kontrollera närvaron.
Micael fortsatte med att informera om som är frågor aktuella i regionen. Med koppling till en
av dagens punkter informerade Micael om regionens behov av att anställa fler civilanställda
men att det förnärvarande inte finns utrymme för detta i den nationella tillväxtplaneringen.
Regionspolisrådet får mer information när den preliminära tillväxtplanen presenteras.
Micael fortsatte med att besvara två frågor som inkommit inför dagens möte. Den ena frågan
handlade om en polis agerande vid en ”black lives matter” demonstration i Stockholm tidigare
i år. Det saknas detaljinformation om det specifika fallet men polisen ska inte ta ställning vid
bevakning av demonstrationer. Polisens roll är att värna om yttrandefriheten och att se till att
alla får uttrycka sina åsikter, samtidigt som ordning och säkerhet upprätthålls, och regionen
har ingen avvikande åsikt.
Den andra frågan har sin grund i ett uttalande om gängbrottslighet och klaner av Mats
Löfving, chef NOA, i en intervju i Ekot. Frågan som ställdes av flera ledamöter var om företeelsen finns i vår region. Bengt Jansson, chef Underrättelseenheten deltog och belyste problematiken och menade att detta är ingen ny företeelse utan har funnits i många år, mest känt
är kanske Södertälje-nätverket. Bengt gav även en kort information om hur regionen påverkas av de kriminella nätverk som agerar i landet. Nätverken har tydligast koppling mot de
utsatta områdena och regionen har inga sådana. I regionen har vi istället mer löst sammansatta
grupperinger som konkurrerar över i första hand narkotikamarknaden. Polisens fokus nu är att
bekämpa kriminella nätverk och där har regionen ett nära samarbete med andra regioner,
mycket beroende på att kriminella är mobila och rör sig över stora ytor i landet. För att lyckas
vända den här trenden är myndighetssamverkan nödvändig, och då inte bara mellan de rättsrådande myndigheterna. Bengt avslutade med en kort redogörelse över de grupperingar som
finns i regionen och att några av regionens skjutningar går att koppla till dessa grupperingar.
Dagordningen fastställdes med ett tillägg om mötesdagar 2021.
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Attraheraarbetet regionalt och nationellt

Malin Nordin, chef HR Nord inledde punkten med att beskriva hur Polismyndigheten arbetar
med attraheraarbetet som också är ett strategiskt initiativ i polisens verksamhetsplan. Det är
HR-avdelningen som är ansvariga för attraheraarbetet men det är ute på exempelvis lokalpolisområden som själva aktiviteterna görs. Malin beskrev sedan hur antagningsläget ser ut till
polisutbildningen. Malin återkommer till rådet med mer statistik från själva antagningsprocessen när antagningen är avslutad.
Agneta Andersson, chef Kommunikation Nord fortsatte med att beskriva hur den nationella
rekryteringskampanjen ser ut. Vårens kampanj togs emot väl enligt den utvärdering som
gjorts. Lika viktig som den nationella kampanjen är det arbete som görs lokalt. Nu med anledning av pandemin har mer arbete utförts i sociala media.
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Regionens preliminära tillväxtplan

Anders Lind, regionkansliet informerade om ett uppdrag som regionen arbetat med under
sommaren. Uppdraget handlar om att beskriva var regionen har för avsikt att placera den preliminära tilldelningen av polisens kommande tillväxt. Underlaget som tagits fram kommer
under hösten att bearbetas vidare i den nationella ledningsgruppen. Tillväxten är prognosticerad fram till 2024. Sammanställningen visar på att regionen prioriterar brottsförebyggande/ingripande verksamhet samt utredningsverksamhet och att ökningen ska ske över hela
regionens yta. En osäkerhetsfaktor i den långsiktiga prognosen är att finansiering endast är
beslutad för år 2021.
Enligt polisområdescheferna är det generellt sett mest svårrekryterat i mindre orter i glesbygden som svar på en fråga från rådet.
Lars Wahlberg avslutade punkten med att informera om ett beredskapsavtal som tagits fram i
syfte att öka attraktionen att tjänstgöra i glesbygd. Lokalpolisområde Södra Lappland kommer
att bli först ut med att tillämpa avtalet.
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Aktuella frågor

4.1

Aktuell lägesbild i respektive polisområde

Polisområdescheferna beskrev läget i respektive polisområde, och då speciellt hur sommaren
varit. En ny polisområdeschef, Kenneth Vikström, har tillträtt efter Håkan Karlsson i Norrbotten, som gått i pension. Sommaren har präglats av många bostadsinbrott, framför allt i Norroch Västerbotten, där brottsserierna varit långa, vilket är ovanligt. Med anledning av restriktioner i resandet har det varit många besök i fjällvärlden, vilket också medfört många fjällräddningsuppdrag.
En annan effekt av pandemin och inställda arrangemang är att träffar för bilburna ungdomar
har ökat, vilket lett till fler anmälningar om ordningsstörning på flera håll i regionen. Det gäller framförallt A-traktorer som är problemet där systemet tillåter elektronisk strypning som
går att utföra väldigt snabbt men som är tidskrävande när fordonet ska undersökas. Frågan om
A-traktorer är nationell och är en fråga för nationella ledningsgrupperna.
Micael summerade sommaren med att säga att polisens resultat, både avseende utredningsresultaten och att fler bötfälls ute är något förbättrat. Mycket beror på corona-pandemin med
inställda utbildningarna, inställda arrangemang, lägre sjukfrånvaro vilket lett till att fler har
varit närvarande på arbetet.
Lars Wahlberg avslutade med att informera om att det ännu inte kommit någon förändring
över beslutet om sittande publik på evenemang. När frågan om förändring av beslutet kom,
har polisen i sitt remissvar till departementet svarat att polisen kommer att ha svårt att hantera
en ökning, och har därför avstyrkt förslaget. Polisen hade i veckan möte med nationella idrottsrörelser för att förklara sitt synsätt.
Katarina Eriksson informerade om den organisationsförändring som nu genomförs på
Åklagarmyndigheten, där regionerna Mitt och Nord slås ihop.
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Ekonomiska läget

Helen Sundström Hetta, chef Ekonomi Nord inledde med att presentera det nationella utfallet
per sista juli 2020, både avseende förbrukningen och prognos framåt i tiden. Helen visade
också att prognosen förändrats mellan prognostillfällena vid terital 1 och tertial 2. Helen
fortsatte med att visa på det regionala utfallet efter augusti 2020. Helen nämnde också att
regionen ökat med 259 medarbetare sedan myndighetsstarten.
Micael beskrev sedan regionens yrkande om mer medel till gränspolisverksamheten, där
regionen behöver rekrytera 28 medarbetare ytterligare för att nå full efterlevnad till kraven
som ställs i Scheval.
4.3

Personal

Malin Nordin, chef HR Nord informerade om HR:s arbete. Mycket handlar för närvarande om
corona-pandemin. Efter sommarens låga frånvaron har den nu börjat öka, och till viss del
handlar det om medarbetare som är hemma med sjuka barn. Det pågår en genomlysning av
HR:s egna processer för att säkerställa att verksamheten får det stöd som HR är tänkt att ge.
4.4

Verksamheten vid avdelningen för särskilda utredningar

Gunnel Lindqvist deltar och informerar från verksamheten vid avdelning för särskilda
utredningar. Gunnel inledde med att informera om utfallet från senaste utskottsmötet. Gunnel
fortsatte med att presentera verksamhetsstatistik från avdelningen.
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Övriga frågor

5.1

Mötesdagar 2021

Regionpolisrådet fattade beslut om att godkänna den plan för möten för 2021 som presenterats
och som bifogas detta protokoll.

Vid protokollet:

Berit Lind

Justeras:

Micael Säll Lindahl, regionpolischef

KG Abramsson, justerare

