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Mötesprotokoll
Datum

2020-10-30
Diarienr (åberopas)

Saknr

A008.774/2020

100

Polismyndigheten
Polisregion Öst

Regionpolisråd Öst
Datum för mötet

Klockan

Plats

2020-10-30

10:00-13:00

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

Närvarande

Ulrika Herbst, regionpolischef
Karl Holm, chef regionkansliet
Björn Lidö, chef regionala operativa enheten
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)
Muharrem Demirok (c)
Mica Vemic (sd)
Marie Brolin (sekr.)
Frånvarande

Emma Carlsson Löfdahl (l)
Föredragande

Stina Karlgrund, chef avdelningen för särskilda utredningar Syd
Anette Ydreborg, gruppen för disciplin- och skiljandeärenden
Karin Hendelberg, ekonomichef Öst
Karl Holm, chef regionkansliet
Björn Lidö, chef regionala operativa enheten
Henrik Rosén, underrättelsesektionen region Öst
Christer Sjöqvist, chef lokalpolisområde Eskilstuna
Ann-Christine Rehnström, chef lokalpolisområde Linköping
Sofia Hedberg, kommunpolis lokalpolisområde Linköping
Övriga närvarande

Cecilia Johansson, trainee Programmet kvinnor i operativ ledning
Cecilia Norberg, trainee Programmet kvinnor i operativ ledning
Emelie Jönsson, trainee Programmet kvinnor i operativ ledning
Johanna Bakos, trainee Programmet kvinnor i operativ ledning
Catrin Warg, trainee Programmet kvinnor i operativ ledning
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För kännedom till

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

Den föreslagna dagordningen fastställdes.
Eva-Britt Sjöberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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Inledning

Ulrika Herbst hälsade alla välkomna till regionpolisrådet som genomfördes som ett telefon och
videokonferens möte. Vid dagens möte deltog fem trainees från Programmet kvinnor i operativ
ledning. Tillkännagivande att ledamot Jonathan Brash har avsagt sig uppdraget i regionpolisråd
Öst samt insynsrådet. För närvarande finns ingen information om ersättare.
Ulrika inledde med att ge en övergripande sammanfattning av senaste tidens händelser.
 Budgetpropositionen.
Polisregion Östs planering ligger fast, vilket ”kvitterades” vid budgetdialog med ekonomiavdelningen. Resultatdialog har genomförts med rikspolischefen och överlag får
region Öst positiv återkoppling. Det uppfattas att region Öst har ordning och reda och
kontroll på läget.
 Nationell trygghetsundersökning 2020.
Förtroendet för polisen har ökat jämfört mot 2017. Det är fler som uttrycker oro över
brottsligheten i Sverige och upplever otrygghet.
 Ett nationellt bombdatacenter (NBC) har upprättats.
Antalet sprängningar ligger alltjämt på en hög nivå och expert kunskap från NBC är betydelsefullt.
 Antalet skjutningar fortsätter öka trots stora insatser från polisen.
 Utredningsresultatet sammantaget för hela myndigheten har ökat och innefattar alla
ärendekategorier, framförallt när det gäller våldsbrott.
 Höjda polislöner.
Särskilt budgetmedel som avsattes 2020.
 Nya polisaspiranter.
56 nya aspiranter hälsas välkomna till polisregion Öst den 2 november. Den 20
november är det polisexamen för 50 nya poliser att börja arbeta i regionen.
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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 september 2020 – 25 oktober 2020. Förundersökning har inletts i 13 ärenden, av totalt 92 inkomna, vilket motsvarar ca 14 % av det
totala antalet utredda ärenden i region Öst. Av dessa 13 ärenden är fördelningen mellan polisområdena, 4 i Södermanland, 3 i Jönköping och 6 i Östergötland. Stina redogjorde för vilken
typ av brott där det har inletts förundersökning. En avkunnad dom under perioden redovisades.
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Disciplinärenden

Anette Ydreborg presenterade anmälningar som berör anställda inom polisregion Öst under
perioden september 2020 fördelade per polisområde. Antalet inkomna
anmälningar till polisregion Öst är 57 stycken. 55 ärenden har avslutats och den
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utgående balansen är 115 ärenden. I två ärenden har det inletts arbetsrättslig utredning och
dessa ärenden redovisades. Ett beslut från PAN redovisades.
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Polisens resultat

Verksamhet
Björn Lidö informerade om pandemin, utredningsresultat samt skjutningar och grovt våld.
Pandemin:
Med anledning av den ökade smittspridningen och de av Folkhälsomyndigheten utfärdade rekommendationerna för Östergötland fattades den 29 oktober beslut om en regional särskild
händelse. Den särskilda händelsen ska stötta organisationen och avlasta cheferna för att säkerställa verksamheten, arbetsmiljön och minska risken för smittspridning. Bedömning är att den
särskilda händelsen kommer att pågå under en kortare period, cirka tre till fyra veckor, men
behov av särskild händelse kommer att prövas löpande. Påverkan på verksamheten är marginell och verksamheten fortgår som vanligt.
Utredningsresultat:
Sammanfattning utifrån verksamhetsmål och resultatmål för polisregion Öst fördelat per PO.
Ärendebalanserna är övervägande bra och det är framförallt de äldre balanserna som minskar.
Arbete pågår avseende de avvikelser som har identifierats. Hög kvalitet på utredningar. Sammanfattningsvis är att polisregion Öst sannolikt når målet gällande rättsäkra utredningar med
hög kvalitet under 2020, men inte kommer att nå målet ökad brottsuppklarning.
Trafiksäkerhetsarbetet:
Det har varit en lyckad omställning av trafikverksamheten under pandemin covid-19. Nya digitala system för utfärdande av ordningsbot och yrkestrafikskontroller har införts. Alkoholutandningsproverna har fått stå tillbaka kraftigt.
Skjutningar och grovt våld:
Situationen med skjutningar och grovt våld är allvarlig i hela landet och polisregion Öst har
förhållandevis många antal skjutningar. En del åtgärder för att stävja detta är att beslagta vapen
och inrätta lokala taktiska center i polisområdena samt regionalt. För att vända den negativa
trenden krävs ett långsiktigt arbete.
Ekonomi
Karin Hendelberg presenterade den ekonomiska uppföljningen per september 2020 för region
Öst och ekonomiskt utfall jämfört med budget för region Öst samt för samtliga regioner per
september 2020. Resultatet ligger i linje med prognos och budget och den ekonomiska utvecklingen följs väl.
Personal
Ulrika Herbst redogjorde personalstatistik för region Öst, månadsuppföljning september 2020.
Totalt har region Öst 2 609 anställda och hur dessa fördelas mellan polisområdena presenterades. Polismyndigheten och regionerna har nått tillväxtmålet för 2024 gällande antal civilanställda. Majoriteten av rekryteringen har gjorts till utredningsverksamheten och främst till
kärnverksamheten. Av den totala tillväxten i regionen har 65 % gått till polisområden och lokalpolisområden. Antal avgångar hittills under 2020 inom Polismyndigheten samt avgångsorsak redovisades. Det är idag färre poliser som slutar än det varit på många år och nästan var
tredje som slutar kommer tillbaka till myndigheten. Avslutningsvis presenterades personalomsättning i polisregionerna samt sjukfrånvaro. Personalomsättningen för region Öst är 3,7 %, att
jämföra med personalomsättningen i hela Polismyndigheten som är 4,6 %. Sjukfrånvaron totalt
i region Öst är i paritet med såväl regionerna totalt som hela Polismyndigheten totalt.
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Fördjupningstema: Utsatta områden

Ledamöterna fick en föredragning i temat Utsatta områden med utgångspunkt i hur polisen
riktar resurs och aktivitet mot utsatta områden och hur väl samverkan fungerar. Karl Holm
inledde med ett perspektiv utifrån nationellt, regionalt, lokalt och medborgare. Björn Lidö presenterade bakgrund och syfte samt metodstöd Cylindermodellen. Därefter redovisades hur
underrättelsesektionen stöttar lokapolisområdena med lägesbilder. Avslutningsvis fick ledamöterna en presentation av hur polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i lokalpolisområde Linköping och Eskilstuna bedrivs. Konkreta exempel lyftes fram, pågående insatser, vilka effekter som hittills har uppnåtts samt utvecklingsområden framåt och vilken form av
stöd och samverkan som polisen ser behov av.
Efter föredragningen gavs utrymme för diskussion och frågor. Några områden som lyftes fram
var: hur fungerar samverkan med föräldrar, hur samverkan med andra aktörer såsom kommunen, skolan, socialtjänsten fungerar, hur arbeta på ett bättre sätt i ett tidigare skede samt är sekretesslagen hindrade. Ulrika Herbst avslutade med att poängtera att avgörande för framtiden är
att vara starka i lokalsamhället och att tillsammans arbeta och samverka för att komma till rätta
med kärnproblemet
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Förslag på dagordningspunkter till nästa möte

Inga förslag på punkter till dagordningen till nästa möte.
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Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att behandla.
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Nästa möte

Nästa möte i regionpolisråd Öst äger rum den 18 december 2020 kl. 10-13 i Linköping/länk.

Vid protokollet

Justeras

________________________
Marie Brolin

________________________
Eva-Britt Sjöberg

Ordförande

________________________
Ulrika Herbst

