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Mötesprotokoll
Datum

2021-09-20
Diarienr (åberopas)

Saknr

A064.410/2021

121

Polismyndigheten
Regionkansli
Berit Lind

Möte med Regionpolisråd Nord
Datum för mötet

Klockan

Plats

2021-09-17

09:15 - 12.45

Videomöte

Närvarande

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

Stefan Sydberg (m)
Thomas Mörtsell (c)

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
Malin Nord, chef HR Nord
Berit Lind, regionkansli Nord
För kännedom

Nationell samordning insynsråd
Kommunikationsavdelningen
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Inledning och fastställande av dagordning

Efter genomförd närvarokontroll hälsade Micael Säll Lindahl alla välkomna
till höstens första möte.
Ett önskemål lyftes från en ledamot gällande information om antagningen till
polisutbildningen. Svar på frågan kommer att lämnas under punkt 4.3 Personal.
Därefter kunde dagordningen fastställas.

2

Ledarskapsfilosofi med tillhörande
uppdragskompass

Polismyndigheten har under våren fastställt en ledarskapsfilosofi som illustreras i form av en uppdragskompass. Micael Säll Lindahl och Lars Wahlberg
inledde med att informera rådet om bakgrunden till den framtagna filosofin,
som bland annat handlar om att skapa förutsättningar för medarbetarnas utveckling. Andra utgångspunkter för filosofin bygger på forskning bakom förtroende, förståelse, motivation och relationer.
För att konkretisera ledarskapsfilosofin finns uppdragskompassen framtagen
som Micael och Lars fortsatte med att beskriva. Kompassen utgår från polisens
uppdrag, och där olika beteenden återfinns i de olika väderstrecken.
Avslutningsvis informerades om att kompassens beteenden även ligger till
grund för alla medarbetares utvecklingssamtal.
Rådet diskuterade den lämnade informationen och om hur kompassen omhändertas i verksamheten.

3

Information från insynsrådet

Saila Quicklund informerade kort från förra veckans möte med nationella
insynsrådet. På mötet hade det informerats om dels det aktuella läget och dels
om kompetensförsörjningsläget. Saila hade även fått information om det
digitala seminarium som Polismyndigheten arrangerat och där Micael Säll
Lindahl var en av talarna. Seminiariet återfinns på Youtube under rubriken
”Polisen, brotten och tryggheten”.

4

Aktuella frågor

4.1

Aktuell lägesbild i respektive polisområde

Erik Bakkman inledde punkten med en fördragning om hur uppdragskompassen kan sättas in i en samhällskontext. Erik informerade även om det
av Vinnova finansierade samverkans- och innovationsråd för myndigheter som
Erik leder.
Övriga polisområdeschefer beskrev läget i respektive polisområde framför allt
under sommaren men även hur läget ser ut nu. Det rapporterades om inbrott,
sammankomster av motorburna ungdomar samt om aktivitister som protesterat
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mot skogsavverkning. Polisområdescheferna rapporterade även om grova
våldsbrott och om grovt kriminella individer som befinner sig i regionen. Det
bedrivs ett intensivt arbete mot de kriminella individerna som samtidigt ökar
risken för otillåten påverkan. Arbetet mot kriminella bedrivs i samverkan både
regionalt och nationellt.
I Umeå bedrivs i samverkan med kommunen ett brottsförebyggande arbete för
att motverka mäns våld mot kvinnor som Anna Jonsson berättade om.
Med anledning av de i regionen industriella satsningarna så har en regional
arbetsgrupp satts samman för ett förberedelsearbete. Representanter från regionen kommer även att träffa den nationelle samordnaren för samhällsomställningen.
4.2

Ekonomiska läget

Helen Sundström Hetta, chef Ekonomi Nord föredrog det nationella
ekonomiska läget per den sista juli 2021. I jämförelse med tidigare år så har
kostnaderna ökat, och då främst under posten personalkostnader. Nationellt
går polisen med ett underskott, men polisen har nu i höstbudgeten beviljats ett
extra tillskott på 500 mnkr för att klara kreditgränsen på 3 procent.
Resultatet är något osäkert med anledning av införandet av det nya personalsystemet Heroma, där alla poster inte ännu är bokförda.
4.3

Personal

Malin Nordin, chef HR Nord föredrog personalläget och även antagningsläget
till polisutbildningen. Malin förklarade även att regionens interna fördelning
av aspiranter till stor del bygger på att det är för få sökanden till Norrbotten.
Malin redogjorde kort även för en framtagen metod för utvecklingsvägar i den
befintliga tjänsten, kallat karriär- och utvecklingsvägar, KUV. Syftet är att öka
möjligheten till kompetensutveckling men även att behålla medarbetare där
behovet finns.
4.4

Verksamheten vid avdelningen för särskilda utredningar

Lone Callias, chef utredningsenhet, avdelningen särskilda utredningar deltog
och informade från senaste mötet med utskottet. Lone informerade även om de
ärenden som inkommit sedan förra mötet.
4.5

Information om skiljande- och disciplinärenden

Eva Holmberg, chef gruppen skiljande- och disciplinärenden, region Nord
deltog och informerade om ärenden efter senaste mötet i juni. Eva berättade
att sommaren varit lugn och att få ärenden inkommit till gruppen.
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Övrigt

5.1

Fråga från ledamot
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Lilly Bäcklund har begärt att få förtydligande information om medias rapportering av polisens agerande när hot uttryckts mot samerna och rennäringen har
gett en korrekt bild av händelserna. Kenneth Vikström och John Lindström
som är chef i lokalpolisområde Norra Lappland svarade på frågan för regionens räkning.
Kenneth och John beskrev i generella termer polisens ställningstagande i frågan och även hur polisen generellt agerar. De kunde även berätta att ärenden
av den typen som var aktuella i frågan är ofta svårutredda så till vida att det
ofta saknas vittnen och att polisen får kännedom om ärendena länge efter det
att händelsen inträffat. Men polisen åker till alla brottsplatser och har av nu
lyckats få framgång i flera ärenden.
Lilly var nöjd med det svar hon fick på sin frågeställning.
5.2

Mötesplanering 2022

Punkten ajourneras till nästa möte den 29 oktober 2021.

Vid protokollet:

Berit Lind

Justeras:

Micael Säll Lindahl, regionpolischef

KG Abramsson, justerare

