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Mötesprotokoll
Datum

2021-11-01
Diarienr (åberopas)

Saknr

A064.410/2021

121

Polismyndigheten
Regionkansli
Berit Lind

Möte med Regionpolisråd Nord
Datum för mötet

Klockan

Plats

2021-10-29

09:15 - 12:40

Videomöte

Närvarande

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

Stefan Sydberg (m)
Anton Nordqvist (mp)
Saila Quicklund (m)

Övriga närvarande

Lars Wahlberg, bitr regionpolischef
Lars Lundberg Kelly, chef regionkansliet
Kenneth Bergqvist, polisområdeschef Västernorrland
Anna Jonsson, polisområdeschef Västerbotten
Magnus Modig, tf polisområdeschef Norrbotten
Erik Bakkman, polisområdeschef Jämtland
Helen Sundström Hetta, chef Ekonomi Nord
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 mötet.
Micael meddelade några justeringar i dagordningen, punkten 3 ströks i dagordningen eftersom Saila Quicklund meddelat frånvaro, och punkten 4.3
kommer att föredras av Lars Wahlberg då Malin Nordin också var frånvarande
från dagens möte.
Lilly Bäcklund önskade få informera om ett verksamhetsbesök i slutet av dagen.
Med de förändringarna fastställdes dagordningen.
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Polisregion Nords arbete gällande otillåten
påverkan på politiker och myndighetsanställda

Jan Hägglund, chef Säkerhet Rgn Nord inledde punkten med att beskriva polisens säkerhetsorganisation och hur de arbetar med polisens medarbetarskydd.
Säkerhetsavdelningen är en ny avdelning inom Polismyndigheten som bildades i september 2020.
Jan fortsatte med att informera om resultatet av en enkät som genomförts inom
polisen. Syftet med enkäten var att få svar på hur utbrett det är att känna
otrygghet i arbetet, och hur vanligt det är med otillåten påverkan och andra
påverkansförsök.
Peter Karlsson, chef personsäkerhetsgrupp 2 Rgn Nord fortsatte med att informera om arbetet som bedrivs på sektionen för brottsoffer och personsäkerhet. Deras huvudsakliga arbetsguppgift är att stötta brottsoffer i rättsprocessen.
I vissa lägen kan brottsofferarbetet övergå till personsäkerhetsärenden. Andra
uppdrag som sektionen arbetar med är avhopparverksamhet, hot mot politiker
samt hot mot enskilda personer. Peter ville trycka på vikten av att det görs en
polisanmälan om det förekommer hot mot politiker. Polisen behöver kunskap
om omfattningen av hot och de som hotar, och även om det går att se mönster.
Det är först när en anmälan kommer in till polisen som de kan agera.
Regionpolisrådet diskuterade och ställde kompletterade frågor utifrån den information som framkommit i presentationen.
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Information från insynsrådet

Punkten utgår.
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Aktuella frågor

4.1

Aktuell lägesbild i respektive polisområde

Polisområdescheferna informerade rådet om det som är aktuella händelser från
respektive polisområde. Erik Bakkman inledde sin föredragning med att
informera hur polisen avser arbeta med en digital utgångpunkt, främst i sociala
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medier. Ett filmklipp skickades ut till deltagarna som visade hur norsk polis
arbetar med nätpatrullering. I region Nord kommer en pilotverksamhet med
digitala områdespoliser att inledas i närtid, hur det går kommer Erik att
återkomma till på kommande möten. Lilly Bäcklund rekommenderade
ledamöterna att läsa rapporten ”Svenskarna och internet 2021” som publicerats
i dagarna av internetstiftelsen.
Kenneth Bergqvist inledde sin föredragning med att återkoppla till vad som
hänt beträffande den information som han lämnade på förra mötet om ett
gammalt ouppklarat mordfall från 1996. Kenneth fortsatte med aktuella händelser från Västernorrland, bland annat hur de arbetar med att förebygga etablering av kriminella nätverk.
Anna Jonsson informerade om ett specifikt ärende i polisområdet som varit en
del i en gemensam insats som polisen genomfört mot bedrägeri- och bidragsbrott. I övrigt informerade Anna om hur polisområdet arbetar med brottsbekämpande åtgärder, bland annat mot mäns våld mot kvinnor.
Magnus Modig inledde med att informera om hur polisområde Norrbotten
arbetar med att attrahera, detta med anledning av att polisområdet har svårt att
få sökanden till polisutbildningen. Magnus informerade också om hur polisområdet arbetar för att förhindra etablering av kriminella nätverk från södra
Sverige. Avslutningsvis berättade Magnus om det avtal som nu träffats mellan
Sverige och Finland beträffande utökat polissamarbetet mellan svensk och
finsk polis, som i innebär att svensk och finsk polis i kommunerna närmast
gränsen ska kunna arbeta även på andra sidan gränsen
Regionpolisrådet diskuterade informationen som lämnats under punkten.
4.2

Ekonomiska läget

Helen Sundström Hetta, chef Ekonomi Nord beskrev det ekonomiska läget på
nationell nivå efter september månad. Förbrukningen som ökat under 2021
beror till stora delar på ökade personalkostnader och ökade
avskrivningskostnader för lokaler, IT och fordon. Årsresultatet prognosticeras
att balanseras med hjälp av de ytterligare medel som polisen får i
höstbudgeten. Helen fortsatte med att informera om att när det gäller den
regionala budgeten så kommer regionen att få tillskott för den utökade
gränsbevakningen under pandemin och det prognosticerade underskottet blir
därför -15 mnkr.
Regionpolisrådet hade frågor till Helen kopplat till ekonomin.
4.3

Personal

Lars Wahlberg föredrog statistiken gällande personalläget samt läget
beträffande antagningen till polisutbildningen. Regionen har, med anledning
av svårigheten att fylla platserna i Norrbotten, gjort en omfördelning av
platserna till polisutbildningen mellan polisområdena.
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Verksamheten vid avdelningen för särskilda utredningar

Lone Callias, chef utredningsenhet, avdelningen särskilda utredningar, deltog
på mötet och informerade om ärenden som tagits upp på senaste utskottsmötet.
Lone konstaterade att flest anmälningar rör tjänstefel, precis som det ser ut i
resten av landet. Ledamöterna i utskottsråden är kallade till en konferens nästa
vecka för att bland annat diskutera fokusområden inför nästa år.
4.5

Information om skiljande- och disciplinärenden

Eva Holmberg, chef gruppen skiljande- och disciplinärenden, region Nord
deltog och informerade om disciplinärenden som hanteras i regionen. I de fall
där dom faller i tingsrätt och där personalansvarsnämnden inte avser vidta ytterligare åtgärder kan regionen ändå ha samtal med berörd personal.
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Övrigt

5.1

Mötesplanering 2022

Förslag till en plan över mötesdagar hade skickats ut före mötet. Micael ställde
frågan till rådet som hur de önskade att mötena skulle hållas under 2022. Rådet
enas om att det är lämpligt med fysiska möten 1 gång per termin, och då gärna
när det är sommarväglag.
Rådet godkände planen för möten för 2022 som kommer att uppdateras med
markering för vilka möten som blir fysiska.
5.2

Lilly informerar

Lilly Bäcklund ville avslutningsvis informera rådet om när hon fick åka
med en patrull en lördagkväll. Lilly rekommenderade alla som ännu
inte tagit chansen att göra likadant.

Vid protokollet:

Berit Lind

Justeras:

Micael Säll Lindahl, regionpolischef

KG Abramsson, justerare

