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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)
Susanne Hansson (s)
Louise Mörk (s)
Thomas Mörtsell (c)

Ej Närvarande

Övriga närvarande

Lars Wahlberg, 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
Maria Forsberg, utvecklingstjänstgörande
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 till dagens möte och särskilt Louise
Mörk som är ny ledamot i rådet. Louise lämnade en kort presentation av sig
själv.
Micael fortsatte med att meddela att punkt 4.3 Personal utgår på grund av
sjukdom. Med tillägg av en inkommen fråga från en ledamot som besvarades
inledningsvis så fastställdes dagordningen.
Pontus Fälldin deltog för att förklara polisens agerande vid en händelse i december i Strömsund som rapporterats till regionledningscentralen som misstänkt rattfylleri. Bedömningen att brottet skulle vara svårt att styrka, och att det
därför inte skickades polis till platsen gjordes utifrån de uppgifter som lämnats
vid anmälningstillfället. Erik Bakkman fortsatte med att informera om att chef
i lokalpolisområdet har ett inplanerat möte för att tillsammans med kommunrepresentanter i Strömsund bland annat diskutera samverkan.
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Utredningsenheten/Forensisk verksamhet

Thomas Nilsson, chef utredningsenheten inledde punkten med att beskriva
både vad regionens utredningsenhet hanterar och hur den är organiserad. Utredningsenheten biträder regionen med hemliga tvångsmedel, stödjer och
samordnar arbetet mot grov organiserad brottslighet. På utredningsenheten
finns även exempelvis regionens forensiska verksamhet tillsammans med bedrägericenter, handläggare för brottsoffer och personsäkerhet samt ett DVIteam (Disaster Victim Identification).
Lars Andersson, chefen för regionalt it-brottscentrum fortsatte med att beskriva verksamheten på sin sektion som hanterar inflödet vad gäller IT-forensik,
bedrägerier och IT-brott.
Thomas Åslund, chef forensiska sektionen visade hur den forensiska verksamheten är organiserad, och vilken verksamhet som bedrivs på de sex forensiska
stationerna i regionen.
Johan Jonsson, kriminaltekniker beskrev den forensiska verksamheten med
hjälp av en verklig händelse som inträffade i Sundsvall 2019.
Regionpolisrådet diskuterade den lämnade informationen.
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Verksamhetsresultat 2020

Lars Wahlberg, bitr regionpolischef informerade kort om verksamhetsresultatet efter 2020. Lars inledde med att inkomna ärenden inom
utredningsverksamheten i regionen är stabil, det är små variationer mellan
åren, däremot har antalet ärenden som redovisas till åklagare ökat, med nio
procent. När det gäller de olika brottstyperna så ökar skadegörelsebrotten och
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narkotikabrotten. Lars tog även upp att regionen har minskat antalet öppna
ärenden.
Vad gäller service märks främst att antalet passansökningar har stora förändringar under 2020, beroende på pandemin. Men detta får också påverkan på
ekonomin eftersom passverksamheten är avgiftsfinansierad.
När det gäller pandemin så har polisen haft låg smittspridning och därmed hög
närvaro.
När Lars blickar tillbaka till 2020 ser han en förbättrad samverkan, både inom
regionen men även utanför regionen.
Lars informerade slutligen om att polisen har nu en nationell ledarskapsfilosofi
som konkretiseras med hjälp av en uppdragskompass.
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Aktuella frågor

4.1

Aktuell lägesbild i respektive polisområde

Polisområdescheferna informerade om det aktuella läget i respektive område.
Det som tar mycket resurser just nu är de utökade inresekontrollerna vid gränsövergångarna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland, men där hela regionens personal är med och stöttar. Från Norrbotten informerades att det finns
önskemål om ett ökat användande av drönare i fjällmiljö i brottsförebyggande
syfte. Det skulle ge större möjlighet i spaning vid olaga jakt och artskyddsbrott. I Norrbotten har nu också kommit igång med piloten för snabbare lagföring. I Västerbotten har man infört ingripandeberedskap vilket hittills varit
positivt, men det är svårt att göra utvärdering då verksamheten bara varit igång
några veckor än så länge. Erik Bakkman informerade även om den kompetensförsörjningsplanering som pågår både i Jämtland och inom polisen i övrigt.
Erik beskrev även likabehandlingsarbetet som är ständigt pågående.
4.2

Ekonomiska läget

Helen Sundström Hetta, chef Ekonomi Nord presenterade det ekonomiska
resultatet 2020. Semesterlöneskulden har ökat under 2020 med anledning av
pandemin och som även påverkar resultatet negativt. Helen visade på
övertidskostnaderna, något som regionen kommer att göra en översyn av
samtidigt som regionen säkerställer att arbetstiden är verksamhetsanpassad.
Helen fortsatte sin presentation med att beskriva regionens utfall efter 2020,
som slutade med ett överskott på drygt 22 mnkr. Med anledning av pandemin
har regionen inte använt budgeterade medlen för resor exempelvis. Helen
avslutade med att regionen får ta med överskottet som finns från 2020. Men
regionen kommer ändå att ha en ansträngd ekonomi kommande år.
4.3

Personal

Punkten utgick.
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Verksamheten vid avdelningen för särskilda utredningar

Lone Callias, chef utredningsenhet, avdelningen särskilda utredningar deltog
och informerade om de ärenden som föredragits på senaste utskottsmötet innan
hon gick över till den statistik som överlämnats till ledamöterna. Regionen har
fler anmälda brott än övriga regioner i jämförelse mellan 2019 och 2020. Det
är främst antalet anmälda tjänstefel som ökat. Lone återkommer med mer information om ökningen på nästa möte.
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Information från insynsrådet

Saila Quicklund informerade kort från senaste mötet med nationella insynsrådet. På mötet föredrogs bland annat antagning till polisutbildningen, lönesatsning på poliser i yttre tjänst, tillväxtarbetet, ny regionpolischef i Bergslagen
samt det operativa läget beskrivet av chefen för Nationella operativa avdelningen (NOA). Saila hade även blivit omvald till utskottet till avdelningen för
särskilda utredningar.
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Övriga frågor

Inga övriga frågor.
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