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Polismyndigheten
Polisregion Öst

Regionpolisråd Öst
Datum för mötet

Klockan

Plats

2020-09-18

10:00-13:00

Via telefon/videouppkoppling för ledamöter.
Konferensrum Fyren, Brigadgatan 7, Linköping

Närvarande

Ulrika Herbst, regionpolischef
Carina Lennquist, bitr. regionpolischef
Karl Holm, chef regionkansliet
Mari Hultgren (s)
Linda Danielsson (s)
Sverre Moum (m)
Lotta Finstorp (m)
Ann-Katrin Löfstedt (m)
Jörgen Ring (sd)
Eva-Britt Sjöberg (kd)
Bror-Tommy Sturk (mp)
Börje Lindholm (s)
Samuel Godrén (sd)
Linda Westerlund Snecker (v)
Emma Carlsson Löfdahl (l)
Muharrem Demirok (c)
Mica Vemic (sd)
Marie Brolin (sekr.)
Frånvarande

Jonathan Brash (s)
Föredragande

Stina Karlgrund, chef avdelningen för särskilda utredningar Syd
Anette Ydreborg, gruppen för disciplin- och skiljandeärenden
Carina Lennquist, bitr. regionpolischef
Karin Hendelberg, ekonomichef Öst
Mikael Gustavsson, HR-chef Öst
Jan Staaf, chef utredningssektionen polisområde Östergötland
Sofia Karlsson, gruppchef regionkansliet
Per Lange, processledare trafikverksamheten, regionala operativa enheten
Övriga närvarande
För kännedom till

Regionala strategiska ledningsgruppen
Rikspolischefens kansli
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Fastställande av dagordning och val av justeringsman

Den föreslagna dagordningen fastställdes med tillägg av punkten:
10.1 Hets mot folkgrupp och ”klaner” i Linköping, anmäld av Jörgen Ring.
Jörgen Ring utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

2

Inledning

Ulrika Herbst hälsade alla välkomna till regionpolisrådet. Mötet genomfördes som ett telefon
och videokonferens möte. Ulrika inledde med att ge en övergripande sammanfattning över den
senaste tidens händelseutveckling kopplat till den debatt och diskussion som varit kring det
grova våldet med inriktning på gängen. I Sverige domineras de grovt kriminella nätverken av
tre olika typer: löst sammansatta i utsatta områden, kriminella organisationer och familje- och
släktbaserade nätverk. Samtliga nätverk finns i hela Sverige och även i polisregion Öst. Polisarbetet fokuserar i första hand på brotten och de individer som begår dem. Ett av polisens uppdrag är att beivra brott, men för att det långsiktiga förebyggande arbetet ska lyckas behövs
samverkan och samarbete mellan samhällets olika aktörer och att alla tar ansvar för och stödjer
det gemensamma arbete som krävs för att vända utvecklingen.
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Ärenden om brott av anställda

Stina Karlgrund redovisade antal upprättade anmälningar vid avdelningen för särskilda utredningar som inkommit till region Öst under perioden 1 juni 2020 – 31 augusti 2020. Förundersökning har inletts i 17 ärenden, av totalt 161 inkomna, vilket motsvarar ca
11 % av det totala antalet utredda ärenden i region Öst. Av dessa 17 ärenden är
fördelningen mellan polisområdena, 6 i Södermanland, 8 i Jönköping och 3 i Östergötland.
Stina redogjorde för vilken typ av brott där det har inletts förundersökning. En avkunnad dom
under perioden redovisades. Avslutningsvis presenterade Stina verksamhetsstatistik för perioden maj – augusti 2020 (T2).
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Disciplinärenden

Anette Ydreborg presenterade anmälningar som berör anställda inom polisregion Öst under
perioden maj till augusti 2020 fördelade per polisområde. Antalet inkomna
anmälningar till polisregion Öst är 227 stycken. 151 ärenden har avslutats och den
utgående balansen är 115 ärenden. I tre ärenden har det inletts arbetsrättslig utredning och
dessa ärenden redovisades. En anmälan har inkommit från personalansvarsnämnden (PAN)
samt tre beslut från PAN. Ärendena redovisades.
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Polisens resultat

Verksamhet
Carina Lennquist informerade om utredningsresultaten hittills i år samt satsningar och utvecklingsområden. En effekt av en bra sommarplanering är ett bättre utredningsresultat hittills i år
jämfört med motsvarande period föregående år. Under sommarmånaderna är det ett förbättrat
balansläge och en högre uppklarning än motsvarande period föregående år, vilket innebär en
god prognos att klara uppsatta mål. Gällande satsningar och utvecklingsområden är det en
högre uppklarning av våldsbrott
Carina redogjorde övergripande för den senaste tidens händelser avseende skjutningar och
mord i region Öst. En så kallad särskild händelse har upprättats i polisområde Södermanland
med anledning av att det skett två mord den 17 september.
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Ekonomi
Karin Hendelberg presenterade den ekonomiska uppföljningen per augusti 2020 för region Öst
och ekonomiskt utfall jämfört med budget för region Öst samt för samtliga
regioner per augusti 2020. Resultatet efter augusti visar ett utfall om – 15 mnkr (underskott)
jämfört med budget. Detta är i linje med regionens strategi för tillväxten då tilldelningen av
medel ökar 2021. Det ekonomiska målet är en ekonomi i balans 2024.
Personal
Mikael Gustavsson redogjorde utvecklingen av antal anställda år 2020 inom Polismyndigheten
och tillväxt 2024. Det är idag färre poliser som slutar sedan myndighetens bildades år 2015 och
nästan var tredje som slutar kommer tillbaka till myndigheten. Mikael presenterade antal anställda i respektive polisregion och hur medarbetarna fördelas mellan region Östs polisområden per augusti 2020. Totalt har region Öst 2 659 anställda. Antal avgångar hittills under 2020
inom Polismyndigheten presenterades samt avgångsorsak.
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Dubbelmordet i Linköping 2004

Jan Staaf föredrog om utredningsprocessen i dubbelmordet i Linköping, som ägde rum i
oktober 2004.
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Avhopparverksamhet

Sofia Karlsson inledde med att återge en berättelse från verkligheten hur det kan vara att tillhöra en kriminell organisation och svårigheten med att hoppa av och få hjälp med att starta
”nytt liv”.
Regeringen har gett ett uppdrag till Polismyndigheten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen att ta fram ett myndighetsgemensamt nationellt avhopparprogram.
Programmet ska bidra till att stödet till personer som vill eller kan motiveras till att lämna kriminella eller extremistiska miljöer eller grupperingar blir mer effektivt och samordnat på nationell nivå. Kriminalvården ska ansvara för samordning av uppdraget och uppdraget ska redovisas till regeringen den 1 december 2020.
Sofia presenterade vilka etablerade områden som finns i polisregion Öst, där man arbetar med
avhopparverksamhet. Linköpings kommun har en handlingsplan samt tillhörande instruktion,
Norrköpings kommun har sociala insatsgruppen (SIG) och Eskilstuna kommun har ”Vägvalet”
och samverkar med SIG och brottsoffer och personskyddsgruppen (BOPS). Det finns en hemsida upprättad som rekommenderades att ta del av (www.avhoppare.se). Sofia avslutade med
att om arbetet ska nå framgång måste ett aktivt jobb göras tillsammans på alla nivåer.
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SMADIT – Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken

SMADIT anses vara en mycket effektiv brottsförebyggande verksamhet. Syfte är att misstänkta ratt-, drogratt- eller sjöfyllerister så snabbt som möjligt ska få erbjudande om att komma
i kontakt med socialtjänst eller beroendevård. Arbetssättet bygger på samverkan och samarbete
mellan polis, kommun och region. Per Lange informerade om hur arbetet med att öka andelen
nyktra förare i trafikmiljön bedrivs i region Öst. En av förutsättningarna för att SMADIT ska
fungera tillfredsställande är att det finns tillnyktringsenheter (TNE) i regionen, dit polisen kan
transportera den rattonyktra och personen erbjudas hjälp.
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Förslag på dagordningspunkter till nästa möte
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Övriga frågor

10.1

Hets mot folkgrupp och ”klaner” i Linköping
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Ledamot Jörgen Ring har anmält in frågeställningar med avseende på den senaste
tidens händelseutveckling gällande koranbränningar. Det pågår en förundersökning och därav kan information inte lämnas ut.
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Nästa möte

Nästa möte i regionpolisråd Öst äger rum den 30 oktober 2020 kl. 10-14 i Linköping/länk.
Sammanträdesplan för 2021 fastställdes. Bilaga 1 till protokollet.

Vid protokollet

Justeras

________________________
Marie Brolin

________________________
Jörgen Ring

Ordförande

________________________
Ulrika Herbst

