1 (5)

Mötesprotokoll
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Polismyndigheten
Regionkansli
Berit Lind

Möte med Regionpolisråd Nord
Datum för mötet

Klockan

Plats

2021-04-16

09:15 - 12.20

Videomöte

Närvarande

Micael Säll Lindahl, regionpolischef
Björn Hellqvist (l)
Anton Nordqvist (mp)
Birgitta Nordvall (kd)
Åsa Sjödén (s)
Agneta Hansson (v)
Saila Quicklund (m)
Stefan Sydberg (m)
Anette Rangdag (sd)
Susanne Hansson (s)
Louise Mörk (s)

Ej Närvarande

Karl-Gustav Abramsson (s)
Leif Pettersson (s)
Lilly Bäcklund (s)
Mats Hellhoff (sd)
Thomas Mörtsell (c)
Övriga närvarande

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
Mikael Rova, 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. Dagordningen
fastställdes.
Micael inledde mötet med att kort informera om frågor som nu är aktuella för
polisen, exempelvis de utökade gränskontrollerna och diskussionerna som förs
om polisens möjligheter till hemlig avlyssning utan misstanke om brott. Den
svenska polisen ser behovet av hemlig avlyssning i hela den brottsbekämpande
verksamheten för att komma åt kriminella. För övrigt är det tillväxt, tillväxt
och åter tillväxt som polisfrågorna handlar om.
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Underrättelseledd polisverksamhet

Bengt Jansson, enhetschef vid regionens Underrättelseenhet inledde punkten
med att beskriva underrättelsetjänstens övergripande uppdrag, som är att stötta
den brottsbekämpade verksamheten med rätt underlag så att rätt beslut kan
fattas. Underrättelsetjänsten arbetar efter sex fastställda principer, som Bengt
beskrev.
Bengt fortsatte med att beskriva Underrättelseverksamheten i region Nord, där
merparten av medarbetarna på enheten är placerade utanför Umeå.
Robert Öhman och Markus Holmberg sektionschefer på Underrättelseenheten
fortsatte med att beskriva hur verksamheten utförs i praktiken.
Robert och Markus informerade om aktuella ärenden som för närvarande pågår i regionen. När det gäller krypterad information mellan kriminella så använder inte regionens kriminella de hårdkrypterade plattformarna såsom
EncroChat eller Sky. Robert beskrev även hur svårhanterad informationen är
som tagits fram ur exempelvis från EncroChat.
Robert avslutade med att visa den begränsning som nuvarande lagstiftningen
har när det gäller hemlig dataavläsning, och skillnaderna som finns när avlyssning görs i en brottsutredning eller om syftet enbart är underrättelse. Att Sverige fick del av information från EncroChat beror på att svenska polisens
underrättelsetjänst har högt förtroende internationellt.
Regionpolisrådet ställde frågor till underrättelseenhetens representanter. Det
framkom i diskussionen att den nya Polismyndigheten har varit en förutsättning för att ta emot den information som kommer via underrättelsetjänsten.
Detta var något som rådet ville få dokumenterat och få del av, och även annat
som har blivit bättre efter omorganisationen. Rådet ansåg att det negativa i allt
för stor grad får styra informationsflödet. Regionkansliet fick därför i uppdrag
att skriva ihop omorganisationens fördelar, men även om det kvarstår några
utmaningar.
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Information från insynsrådet

Saila Quicklund informerade de viktigaste punkterna från senaste mötet med
insynsrådet.
 När det gäller pandemin, så informerades det om att ca 30 procent av
polisanställda för närvarande arbetar hemifrån.
 Förtroendebarometerns årliga undersökning samt SOMundersökningen visade att polisen har fortsatt högt förtroende, endast
sjukvården har högre förtroende. Det som allmänheten mest oroar sig
för är den organiserade brottsligheten.
 Det har nu gått 4 år sedan attentatet på Drottninggatan i Stocholm.
 Den årliga minnesdagen för polisanställda som omkommit i tjänsten
hålls den första lördagen i oktober.
 Polismyndigheten har träffat Riksidrottsförbundet för att diskutera
idrottsrelaterad brottslighet, ordningsstörning samt brott vid
arrangemang.
 Tillväxtarbetet och redovisning av resultatet när det gäller rekrytering
till polisutbildningarna. Största svårigheterna att fylla tilldelade platser
är det för region Stockholm och för Kalmar/Kronoberg
 Medarbetarskyddet är en stor utmaning, det är inte sällan som hot
uttrycks mot polisanställdas familjemedlemmar.
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Aktuella frågor

4.1

Aktuell lägesbild i respektive polisområde

Polisområdescheferna föredrog det aktuella läget i respektive polisområde. En
fråga som är aktuell inte bara i ett polisområde, eller i regionen utan det är ett
nationellt problem är frågan om A-traktorer och spelande av hög musik från
fordonen. Erik Bakkman berättade om att polisområdet startat planeringen
inför 2022 och fått bra respons från allmänheten på genomförda
medborgardialoger. Jämtland planerar även för aktiviter tillsammans med
samebyarna, vilket rådet såg som positivt för att inte låta konflikterna esklarera
mellan renskötande samer och jägarna. Kenneth Bergqvist informerade om hur
det gått i olika grova våldsbrott som det tidigare informerats om för rådet. I
Västerbotten har polisen påbörjat en brottsförebyggande insats med att
informera villaägare om inbrottsrisker. Anna Jonsson berättade också om hur
allmänheten har genom iakttagelser bidragit till att polisen kunnat gripa tjuvar
men även åldringsbedragare. Kenneth Vikström kunde informera om att det är
möjligt att den utökade gränskontrollen kommer att bli kvar över sommaren.
Kenneth informerade även om det är tydligt att den psykiska ohälsan ökar,
som en följd av pandemin. Kenneth informerade även om ett fall av svår
djurplågeri mot ren som anmälts och att förövaren kunde gripas.
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Ekonomiska läget

Helen Sundström Hetta, chef Ekonomi Nord inledde ekonomipunkten med att
föredra det ekonomiska utfallet för hela myndighetern efter mars månad.
Utfallet är högre i jämförelse med samma period tidigare år. Ett område som
bidragit till avvikelsen mot budgeten är de utökade gränskontrollerna, som för
regionen Nords del innebär en merkostnad på 8 mnkr efter mars månad. När
det gäller övertid toppar region Nord den nationella statistiken, övertiden är
även den kopplad till den utökade gränskontrollen. Helen fortsatte med att visa
det regionala ekonomiska resultat. För regionens del är semesterlöneskulden
som mest tynger ekonomin, förutom gränskontrollerna, vilket också är kopplat
till pandemin.
Vårändringsbudgeten, som presenterade av regeringen i går, kommenterade
Micael med att det är positivt att polisens samverkanspartners fick tillskott,
även om inget den här gången kom polisen tillgodo. Det är viktigt att hela rättkedjan får växa.
4.3

Personal

Malin Nordin, chef HR Nord föredrog personalstatistik. Malin föredrog även
hur det ser ut när gäller antalet tillsatta platser till polisens grundutbildning för
vår- respektive hösttermin. Största svårigheten att fylla platserna har
Norrbotten.
Malin avslutade med att visa vilka aktiviteter som polisen genomför i syfte att
få fler sökanden till polisutbildningen.
Rådet var intresserat om det går att mäta effekten för enskilda insatser, något
som Malin menade att det inte går, däremot går det att konstatera att de samlade aktiviteterna får effekt.
4.4

Verksamheten vid avdelningen för särskilda utredningar

Lone Callias, chef utredningsenhet, avdelningen särskilda utredningar,
informerade om vilka ärenden som föredragits vid senaste utskottsmötet.
Lone gick även översiktligt igenom den till ledamöterna tidigare utskickade
presentationen gällande statistik över inkomna ärenden till avdelningen.
Avdelningens årsberättelse, som är utskickad till ledamöterna via regionkansliet, tas upp till diskussion vid nästa möte.

5

Övriga frågor

Inga övriga frågor.
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