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Mötesprotokoll
Datum

2021-12-10
Diarienr (åberopas)

Saknr

A064.410/2021

121

Polismyndigheten
Regionkansli
Berit Lind

Möte med Regionpolisråd Nord
Datum för mötet

Klockan

Plats

2021-12-10

09:15 - 12:10

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)
Lilly Bäcklund (s)
Susanne Hansson (s)
Thomas Mörtsell (c)
Stefan Sydberg (m)
Anton Nordqvist (mp)
Saila Quicklund (m)

Ej Närvarande

Mats Hellhoff (sd)
Louise Mörk (s)
Övriga närvarande

Lars Wahlberg, bitr regionpolischef
Lars Lundberg Kelly, chef regionkansliet
Thomas Nyberg, kanslichef po Västernorrland
Anna Jonsson, polisområdeschef Västerbotten
Kenneth Vikström, polisområdeschef Norrbotten
Erik Bakkman, polisområdeschef Jämtland
Helen Sundström Hetta, chef Ekonomi Nord
Malin Nordin, chef HR 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 och kunde därefter fastställa dagordningen.
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Yrkestrafik

Daniel Pettersson, chef trafiksektionen Rgn Nord, deltog på mötet och informerade om polisens yrkestrafikverksamhet och om de yrkestrafikkontroller
som polisen gör, och hur de genomförs. Daniel berättade om de olika sätt färdskrivare manipuleras, och om andra överträdelser som polisen ser vid kontrollerna. Polisens möjlighet att utge sanktionsavgifter till åkeriägarna har visat sig
vara mer effektivt än att göra en polisanmälan som kan medföra långa handläggningstider innan straffutmätning.
Regionens trafiksektion publicerar information på sociala medier som har
väckt ett stort intresse av medborgare i ett flertal länder.
Daniel avslutade med att informera om trafiksektionens organisation och även
om svårigheten att rekrytera medarbetare så att återväxten av de specialister
som krävs för uppdraget säkras.
Regionpolisrådet ställde frågor och diskuterade yrkestrafikverksamheten med
Daniel.
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Information från insynsrådet

Saila Quicklund informerade från senaste mötet med insynsrådet, men även
kort från mötet före det. Bland annat hade information lämnats om att
belastningen skiljer sig mellan regionerna där polisregion Stockholm har
betydligt högre belastning avseende grova våldsbrott, vilket är orsaken till den
pågående förstärkningen till Stockholm från övriga regioner.
På insynsrådet hade det även lämnats information om polisens arbete med
anledning av industrisatsningen i norra Sverige.
Regionpolisrådet diskuterade polisiära uppdrag som handräckningstransporter
och omhändertagande enligt LOB mm.
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Aktuella frågor

4.1

Aktuell lägesbild i respektive polisområde

Polisområdescheferna rapporterade om aktuella händelser i sina respektive
polisområden. Erik Bakkman inledde och berättade om ett ”hackathon” som
genomförts i veckan som en uppstart för att påbörja arbetet med
”nätpatrullering”. På uppstarten deltog ett tjugotal berörda poliser och
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medarbetare från andra avdelningar inom polisen, men även elever från
Innovationsskolan i Östersund som bidrog med stöd och synpunkter. Intresset
för ”hackathonet” har varit stort från andra regioner och avdelningar inom
polisen.
Regionpolisrådet lyckönskade regionen i det fortsatta arbetet på Internet.
Thomas Nyberg, informerade att det i gamla mordärendet, som informerats om
tidigare, har det hållits förhör inför att ärendet nu ska överlämnas till riksåklagaren för prövning om resning. Förberedelser pågår inför att polisområdet inför arbetssättet snabbare lagföring efter årsskiftet.
Anna Jonsson informerade att brottsligheten minskar i Västerbotten, och även
att det upplevs lugnare i de kriminella miljöerna. Anna informerade även om
regeringsuppdraget för myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet, som
nu 2022 övergår från projekt till fast verksamhet. Exempelvis var insatsen som
genomfördes vid batterifabriken Northvolt ett resultat på denna samverkan.
Kenneth Vikström informerade om att det bedrivs ett intensivt arbete för att
motverka en etablering av kriminella nätverk i Norrbotten. Kenneth avslutade
med att informera om att journalisternas uppfattning om polisens arbete inte
alltid överensstämmer med verkligheten. Som exempel nämnde Kenneth att
journalister har en uppfattning om att vissa brott ökar när så inte är fallet och
att sexualbrott är lätta att utreda.
Regionpolisrådet diskuterade om orsaken till svårigheten till att rekrytera poliser till Norrbotten kan sitta ihop med industriexpansionen. Kenneth trodde att
det kan vara en del av problemet, men problemet är större än så.
4.2

Ekonomiska läget

Helen Sundström Hetta, chef Ekonomi Nord visade på det ekonomiska utfallet
efter november månad. Beslut har nu fattats om de utlovade 500 mnkr, vilket
kommer att betyda att region Nord klarar ett nollresultat 2021, vilket ger bättre
förutsättningar för år 2022. Polismyndigheten totalt sett kommer att gå med
underskott med -158 mnkr, vilket är stor skillnad mot vad som tidigare
prognosticerats.
4.3

Personal

Malin Nordin, chef HR Nord presenterade statistik över antalet anställda i
regionen och hur tillväxten sett ut. Malin visade också på utfallet gällande
antagningen till polisutbildningen. Till vårterminsomgången har regionen
hittills fyllt 85 procent av platserna, vilket är den högsta andelen av alla
regioner.
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Verksamheten vid avdelningen för särskilda utredningar

Jesper Rundeberg, avdelningen särskilda utredningar deltog och informerade
om inkomna ärenden avseende region Nord sedan förra mötet.
4.5

Information om skiljande- och disciplinärenden

Eva Holmberg, chef gruppen skiljande- och disciplinärenden, region Nord
informerade om att i jämförelse mellan år 2021 och 2020 så har ärendena ökat
under 2021. Ökningen beror troligen på en ökad anmälningsbenägenhet och
inte på att brotten blir allvarligare. Eva informerade om att ärendet som informerats om vid förra mötet har nu vunnit laga kraft och kommer att tas upp i
Personal- och ansvarsnämnden.
Avslutningsvis nämnde Eva att arbetsgivarens möjlighet att avstänga medarbetare enligt villkortsavtalet inte längre är möjligt enligt Arbetsgivarverket. Åtgärden kommer istället eventuellt att regleras i lag.
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Övrigt

Inga övriga frågor.

Vid protokollet:

Berit Lind

Justeras:

Micael Säll Lindahl, regionpolischef

KG Abramsson, justerare

