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Polismyndigheten
Regionkansli
Berit Lind

Möte med Regionpolisråd Nord
Datum för mötet

Klockan

Plats

2020-10-23

09:15 - 11:40

Videomöte

Närvarande

Micael Säll Lindahl, regionpolischef
Karl-Gustav Abramsson (s)
Björn Hellqvist (l)
Leif Pettersson (s)
Mats Hellhoff (sd)
Anton Nordqvist (mp)
Birgitta Nordvall (kd)
Åsa Sjödén (s)
Susanne Hansson (s)
Lilly Bäcklund (s)
Agneta Hansson (v)
Saila Quicklund (m)
Stefan Sydberg (m)
Anette Rangdag (sd)
Ej Närvarande

Thomas Mörtsell (c)
Lotta Åman (s) meddelat utträde ur regionpolisrådet
Övriga närvarande

Pontus Fälldin, tf bitr regionpolischef
Thomas Nyberg, kanslichef po Västernorrland
Anna Jonsson, polisområdeschef Västerbotten
Kenneth Vikström, polisområdeschef Norrbotten
Mats-Ove Edvinsson, kanslichef po Jämtland
Helen Sundström Hetta, chef Ekonomi Nord
Berit Lind, regionkansli Nord

För kännedom

Nationell samordning insynsråd
Kommunikationsavdelningen
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Inledning och fastställande av dagordning

Micael Säll Lindahl hälsade alla välkomna och informerade bland annat från
den dialog som regionen haft med ekonomichefen om budgeten för kommande
år, och om vilka äskanden som regionen lyft.
Frågan beträffande hot och våld mot polisanställda lyftes, men regionen har
inte märkt någon ökning likt det som rapporterats om i media.
Micael informerade regionpolisrådet om att Lars Wahlberg för närvarande är
tillförordnad regionpolischef i region Bergslagen och att Pontus Fälldin ersätter honom under den tiden.
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”Team of teams”

Thomas Nyberg, kanslichef po Västernorrland, inledde punkten med att beskriva hur situationen såg ut i polisområde Västernorrland för ca 1 år. Under en
period av åtta månader, med start i september 2019 skedde åtta mord i Västernorrland, där det normalt sker ett mord per år. Thomas överlämnade ordet till
Veronica Andersson, chef för grova brott i polisområde Västernorrland och
Josef Wiklund, lokalpolisområdeschef i Medelpad. Veronica och Josef beskrev
de olika händelserna och hur dessa omhändertagits av polisområdet i nära
samverkan med andra i regionen. Gruppen för grova brott i Västernorrland
består av åtta utredare men varje ärende krävde betydligt fler resurser i olika
funktioner. Under tiden var det också viktigt med trygghetsskapande åtgärder
genom att förmedla budskapet att kriminaliteten inte höll på att ta över området, utan att morden skedde utan koppling till varandra och att polisen hade
läget under kontroll.
Punktens rubrik syftar till den bok som general Stanley McChrystal skrivit och
som ledningsgrupper i regionen läst och diskuterat, och som handlar om att
ensam är inte stark, utan bäst resultat får man i samverkan.
Regionpolisrådet tackade och uttalade beröm för det polisarbetet som genomförts och som presenterades.
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Aktuella frågor

3.1

Aktuell lägesbild i respektive polisområde

Polisområdescheferna informerade om det som för närvarande är aktuellt i
polisområdena. En aktuell fråga just nu för alla är tillväxtarbetet, som även
inkluderar attraheraarbetet för att få fler sökande till polisutbildningen.
På fråga bekräftades att polisområde Jämtland har dialoger med lokalpolisområdena Rinkeby och Gotland om utbytestjänstgöring med Åre.
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Det informerades om att utredningen gällande bilbräderna i Umeå som inträffande på försommaren har nu lagts ned i brist på bevis.
I polisområde Norrbotten pågår förberedelser för att som en pilot starta
”snabbare lagföring” som arbetsmetod.
När det gäller corona har Jämtland stor smittspridning för närvarande, men
ökningen märks även i Västerbotten. Dock märks ingen större ökning bland
personalen. Pontus Fälldin informerade hur regionen fortsätter att hantera corona-pandemin.
Pontus avslutade punkten med att informera om att polisen och Kriminalvården startat med ett samarbete med anledning av bristen på häktesplatser.

3.2

Ekonomiska läget

Helen Sundström Hetta, chef Ekonomi Nord informerade om det ekonomiska
läget såväl nationellt som regionalt. Helen visade också på den effekt coronapandemin haft på ekonomin. Helen beskrev även att med anledning av att det
tidigare fattats beslut som saknat finansiering så kommer EA att bli mer delaktig i beredningen av beslut som påverkar ekonomin på sikt.
3.3

Personal

Punkten utgår.
3.4

Verksamheten vid avdelningen för särskilda utredningar

Gunnel Lindqvist, avdelningen för särskilda utredningen, deltar och föredrar
ärendestatstik efter det senaste utskottmöte.
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Övriga frågor

4.1

NTU

Anna Jonsson, chef polisområde Västerbotten föredrog en sammanfattning
från Brå:s senaste trygghetsundersökning (NTU). Undersökningen genomfördes 2019 och ca 74 000 svenskar i åldern 16-84 år har svarat. Bland annat
kunde Anna berätta att polisregion Nord har i undersökningen högst förtroende
i landet när det gäller förtroendet för polisen.
Regionpolisrådet diskuterade trygghetsfrågor ur ett generellt perspektiv, och
om en i ämnet aktuell utredning, Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar (Ju 2019:14).
4.2

Höjda polislöner

Micael informerade om budgetsatsningen som riksdagen beslutade om 2019
med syfte att öka attraktionskraften för polisyrket. Dessa pengar kommer nu
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att utbetalas i form av höjda löner till poliser som arbetar i yttre tjänst och som
mängdbrottsutredare.

Vid protokollet:

Berit Lind

Justeras:

Micael Säll Lindahl, regionpolischef

KG Abramsson, justerare

