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Inledning och fastställande av dagordning

Micael Säll Lindahl hälsade alla välkomna till dagens möte. Frågor från ledamot besvarades inledningsvis, och en övrig fråga lades till dagordningen.
Mats Hellhoff har i mail ställt frågan om det finns någon nationell policy, eller
någon policy i region Nord, om att svara undvikande, eller inte alls, på frågor
som gäller gärningsmäns medborgarskap eller status avseende deras rätt att
uppehålla sig i Sverige? Micael Säll Lindahl besvarade frågan med att polisens
främsta ställningstagande är att alla är lika inför lagen, oavsett nationalitet.
Sedan finns det situationer när det av polistaktiska skäl att inte går lämna all
information. Mats menade att när det är ett sådant tillfälle att det inte är lämpligt att gå ut med information är viktigt att också tala om varför det inte går att
besvara alla frågor. Mats hade också ställt frågan om varför region Nord sticker ut i statistiken angående stölder från byggarbetsplatser och vad regionen
gjort för att förhindra detta. Återigen var det Mikael som besvarade frågan
med hjälp av Lars Wahlberg. Visserligen har regionen ökat med 23 procent
men från en låg nivå, och utredningsläget ser gott ut, regionen har gripit och
lagfört flera personer för dessa brott. När det gäller den brottsförbyggande
delen är det svårt att få företagen att märka upp sina verktyg och maskiner.
Märkningen skulle bidra till att stöldgodset lättare skulle kunna spåras.

2

Justering av föregående mötesprotokoll

En justerare av protokollet från föregående möte behövde utses, och Birgitta
Nordvall anmälde sig. Rådet beslutade att utse Birgitta Nordvall till justerare.
KG Abramsson fortsätter med att justera dagens protokoll och protokollen
framöver.
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Trafikfrågor

Pontus Fälldin, chef operativa enheten och Daniel Pettersson, chef trafiksektionen deltog och informerade om trafikfrågor. Daniel inledde med att beskriva
polisens två perspektiv för trafikarbetet, trygghet och säkerhet. Daniel beskrev
fördelningen i regionen av trafikarbetet, vilka som bedriver vilken verksamhet,
och vilka kompetenser som finns till förfogande för trafikarbetet.
Högst prioriterat inom trafikarbetet är att sänka medelhastigheten och öka andelen nyktra förare.
Av de som lagförts för hastighetsöverträdelser har andelen som bötfällts i
spannet 6-9 km ökat under 2021 visade Daniels presentation. Men Daniel visade också att det skett en minskning av rattfyllerier både på grund av alkohol
och av droger. Orsaken till detta kan vara pandemin, och polisens uppdrag
med anledning av de utökade gränskontrollerna.
Daniel och Pontus svarade på frågor från regionpolisrådet.
Daniel informerade om A-traktorer och skickade till ledamöterna en länk till
en film som visar problematiken. Pontus har påbörjat ett PM som ska över-
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lämnas till Transportstyrelsen. Syftet är att få en nationell uppslutning för att
tillsammans med Transportstyrelsen diskutera frågor både vad gäller konstruktionen av A-traktorer men även vilken maxhastighet som ska gälla. Det
krävs ett tydligare regelverk för A-traktorer, som ger rätt förutsättningar för
polisen att kontrollera om kraven uppfylls. PM:et är fortfarande i utkastform,
men när det är klart så kommer regionpolisrådet att få del av det.
Som svar på en fråga informerade Daniel om att dödade och skadade i trafiken
minskar, men att det är svårt att ange orsaken till detta. En orsak kan vara mötesseparerade vägar. I Sverige är ca 80 procent av vägnätet mötesseparerat,
men kan se väldigt olika ut för varje län, ex i Norrbotten är andelen ca 30 procent.
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Information från insynsrådet

Punkt utgår, då insynsrådets möte är nästa vecka.
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Aktuella frågor

5.1

Aktuell lägesbild i respektive polisområde

Polisområdescheferna informerade om läget i polisområdena. Ett nytt brott
kommer att införas från 1 juli, barnfridsbrott. Det kommer att leda till att fler
barnförhör kommer att hållas och eftersom det är barn, även tidsfrister att
förhålla sig till. Flera polisområdeschefer tog även upp problematiken med
bilträffar, där det spelas hög musik. Svårigheterna ligger i att det saknas ofta
en utpekad arrangör, träffarna görs upp om på sociala medier. I Jämtland
kommer polisen starta en föräldraskola, en digital ”utbildning” för att öka
kunskapen om brott och regelverken runt dem. Kenneth Bergqvist bad
regionpolisrådet om hjälp med att få till en lagändring med anledning av ett
mordfall som preskiberas om fem år, och där det inte finns lagliga möjligheter
att jämföra DNA på en misstänkt gärningsman. Kenneth Vikström
informerade om de tillresta miljöaktivisterna som protesterat mot
skogsavverkningen i Norrbotten, och svårigheterna som kan uppstå vid
fastställande av identiteter på aktivisterna.
Micael besvarande en fråga om regionens beredskap när det gäller hedersrelaterade brott.
5.2

Ekonomiska läget

Helen Sundström Hetta redovisade det ekonomiska läget tom april, då maj inte
var avslutat i ekonomiskt hänseende. Helen gick igenom de poster som genererat en högre förbrukning totalt. Polisen ligger nära den 3 procents gräns som
finns för överskridande av anslaget, det prognosticerade underskottet ligger för
närvarande på över 700 mnkr.
Frågan om polisens bekymrade ekonomiska läge kommer att diskuteras på
nationella ledningsgruppens möte nästa vecka.
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Personal

Malin Nordin, chef HR Nord presenterade personalläget inom polisen. Malin
inledde med att informera om att polisen har bytt lönesystem från 1 maj.
Malin visade också läget när det gäller antagningen till polisutbildningen. När
det gäller tillväxten inom polisen så är det stort fokus på att utöka antalet poliser. En ny utbildningsmöjlighet har tagits fram för de som vill gå från att vara
civilanställd till polis. Utbildningen, verksamhetsintegrerad polisutbildning,
ska bidra till öka antalet poliser i svårrekryterade områden.

5.4

Verksamheten vid avdelningen för särskilda utredningar

Jesper Rundeberg, avdelningen särskilda utredningar, deltog och informerade
från senaste utskottsmötet och vilka ärenden som avhandlats på det mötet.
Jesper fortsatte med att visa på statistiken från verksamheten med ett regionalt
perspektiv.
Eva Holmberg, gruppen för skiljande- och disciplinärenden, deltog och informerade om gruppens arbete under våren 2021, både om skiljandeärenden och
om de disciplinära åtgärder som vidtagits.
Eva avslutade med att beskriva det brottsförebyggande arbetet som bedrivs av
gruppen.
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Övrigt

6.1

Förvar i Norrbotten

Birgitta Nordvall ställde frågan om hur det går i frågan om att etablera ett förvar i Norrbotten. Micael besvarade frågan med att det är fortfarande aktuellt,
men på grund av pandemin så är frågan inte ännu avgjord.

Vid protokollet:

Berit Lind

Justeras:

Micael Säll Lindahl, regionpolischef

KG Abramsson, justerare

