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Saknr

A031.232/2020
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Polismyndigheten
Regionkansli
Berit Lind

Möte med Regionpolisråd Nord
Datum för mötet

Klockan

Plats

2020-12-11

09:15 - 12.30

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)
Lilly Bäcklund (s)
Agneta Hansson (v)
Saila Quicklund (m)
Stefan Sydberg (m)
Anette Rangdag (sd)
Ej Närvarande

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

Pontus Fälldin, tf bitr regionpolischef
Lars Lundberg Kelly, chef regionkansliet
Kenneth Bergqvist, polisområdeschef Västernorrland
Anna Jonsson, polisområdeschef Västerbotten
Kenneth Vikström, polisområdeschef Norrbotten
Erik Bakkman, polisområdeschef Jämtland
Helen Sundström Hetta, chef Ekonomi Nord
Malin Nord, chef HR Nord
Berit Lind, regionkansli Nord

För kännedom

Nationell samordning insynsråd
Kommunikationsavdelningen
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Inledning och fastställande av dagordning

Micael Säll Lindahl inledde mötet med att kort informera om att frågan om
budget och hur medlen ska fördelas inom polisen är det som mest diskuteras
nationellt just nu. Micael informerade även om att nya nationella chefer tillsatts, som till exempel ny avdelningschef för nationella operativa avdelningen,
ny regionpolischef för Bergslagen och ny chef på Internrevisionen.
Pontus Fälldin passade på att kort informera om coronaläget i regionen. Han
kunde meddela att sjukfrånvaron minskar i region Nord, i jämförelse med det
något förhöjda läge som fanns tidigare i höst.
Dagordningen kunde fastställas med tillägg om tre punkter under övriga frågor.
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Brottsbekämpning i polisområde Jämtland

Erik Bakkman, polisområdeschef i Jämtland inledde punkten med att kort beskriva den situationen som var i polisområdet när Erik tillträdde för fyra år
sedan. För att berätta om den förändring som polisområdet genomgått deltog
Joakim Matsson, gruppchef Underrättelse, Åsa Söderqvist tf lokalpolisområdeschef Östersund samt Sanna Matsson gruppchef Grova Brott. Inledningsvis
berättade de om den misstro de kände när polisområdet, vid ett möte hösten
2017, tog emot information om den ledningsfilosofi som regionen hade som
ambition att införa. Men där och då beslutades om två förändringar, dels att
inrätta ett dagligt möte, taktiskt forum, där de kan omfördela resurser om det
behövs. Den andra förändringen var ett ”ärenderum”, vilket bidrog till en
bättre överblick av det totala inflödet av brott i polisområdet. Dessa förändringar bidrog till att polisområdet kunde mer effektivt arbeta mot de brottsaktiva i området. Som brottsaktiv räknas den som har nio brottsmisstankar i
minst två öppna ärenden.
Den nya Polismyndighetens möjligheter till samverkan sattes på prov när
hemmalaget Östersund FK mötte turkiska Galatasaray SK i Östersund, samt
senare vid skogsbränderna och Alpina-VM. De bevakningsuppdragen hade
varken polisområdet eller regionen klarat av på egen hand. Samverkan, både
den interna och externa har bidragit till att polisområdet nu har ett annorlunda
synsätt även i vardagen. Idag kan hela polisområdet samlas, på ett helt annat
sätt än tidigare, runt de fokusområden som området satt upp,
Rådet diskuterade tillsammans med deltagarna från polisområde Jämtland om
det som presenterats.
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Aktuella frågor

3.1

Aktuell lägesbild i respektive polisområde

A031.232/2020

Polisområdescheferna informerade om det som är aktuellt i respektive polisområde. Några exempel på vad som togs upp:
I Norrbotten kommer arbetssättet snabbare lagföring att införas den 4 januari
2021. Införandet har mottagits positivt av alla, både av medarbetarna som är
berörda men också av övriga i rättskedjan. Från Västerbotten informerades om
att ingripandeberedskap införs i Södra Lappland i slutet av januari. Avtalet har
varit möjligt genom ett bra samarbete med arbetstagarorganisationerna och
skyddsorganisation.
Pontus fick uppdraget att närmare utreda hur polisen hanterat kommunikationen gällande en händelse som inträffat i Vilhelmina.
3.2

Ekonomiska läget

Helen Sundström Hetta, chef Ekonomi Nord inledde med att informera om det
nationella ekonomiska utfallet tom oktober 2020. Helen fortsatte sedan med att
visa på regionens resultat tom november 2020. Regionens resultat visar på ett
postivt resultat för året. Trots detta behöver regionen dra ned på kostnader
under 2021 beroende på att medel kommer att återtas (corona-effekt) samt att
budget omdisponerats inom myndigheten.
Micael förtydligade vilka konsekvenserna detta får för regionen.
På fråga från ledamot svarade Micael att han anser att passverksamheten bör
ligga kvar hos polisen eftersom hanteringen ger möjlighet för polisen att möta
medborgarna i ett annat sammanhang än det rent polisiära. Till det bör beaktas
att utan passhanteringen skulle polisen inte kunna hålla receptioner öppna i
samma omfattning som idag.
3.3

Personal

Malin Nordin, chef HR Nord presenterade inledningsvis personalstatistik för
regionen tom oktober 2020. Sjukfrånvaron visade på 3,9 %, men den frånvaron har inte påverkat den operativa verksamheten. Malin fortsatte med att visa
på statistiken från antagningen till polisutbildningen, där antalet tillgängliga
platser, 1020, inte fylls. Malin informerade avslutningsvis om det arbete som
pågår för att nå målet med tillväxten 2024.
3.4

Verksamheten vid avdelningen för särskilda utredningar

Per Blomqvist, tf chef, samt Gunnel Lindqvist, utredare vid avdelningen
särskilda utredningar deltog för att informera om verksamheten vid
avdelningen. Gunnel föredrog flödet i ett specifikt ärende för rådet.
Avslutningsvis presenterades regionens ärendestatistik för regionpolisrådet.
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Övriga frågor

4.1

Demokratibrott
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Lilly Bäcklund frågade om det likt avdelningen för särskilda utredningen finns
särskilda avdelningar för handläggning av demokratibrott. Micael svarade att
det i andra regioner finns grupper för hat- och demokratibrottsärenden, dock
inte hos region Nord.
Regionens framtagna handlingsplan för demokrati- och hatbrott översändes till
rådet.
4.2

Analys vid våldtäkt

Lilly Bäcklund ställde frågan om NFC:s hantering av provanalyser vid
våldtäkter. Micael svarade att de långa handläggningstiderna för analyssvar
hos NFC är ett bekymmer för Polismyndigheten. Handläggningstiderna beror
på en ökning av inskickade prover. Här kan regionerna bidra till att korta
handläggningstiderna genom att bli bättre på att analysera vilket materiel som
ska skickas in till NFC, för att inte överbelasta laboratoriena.
4.3

Polisförbundets Novus-undersökning

Agneta Hansson hade ställt frågan om den undersökning som polisförbundet
genomfört bland sina medlemmar finns nedbruten för region Nord. Svaret på
den frågan är nej, det fanns för få respondenter i regionen och därför är det inte
nedbrutet på regionsnivå. Malin informerade om att polisen kommer
genomföra egna mätningar som även omhändertar den civila delen av
personalen.
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Avslutning

Micael tackade avslutningsvis för ett intressant och engagerat år med
regionspolisrådet, samt önskade alla en god jul.

Vid protokollet:

Berit Lind

Justeras:

Micael Säll Lindahl, regionpolischef

KG Abramsson, justerare

