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Mötesprotokoll
Datum

2020-12-18
Diarienr (åberopas)

Saknr

A008.774/2020

100

Polismyndigheten
Polisregion Öst

Regionpolisråd Öst
Datum för mötet

Klockan

Plats

2020-12-18

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)
Marie Brolin (sekr.)
Frånvarande

Muharrem Demirok (c)
Mica Vemic (sd)
Föredragande

Stina Karlgrund, chef avdelningen för särskilda utredningar Syd
Anette Ydreborg, gruppen för disciplin- och skiljandeärenden
Karl Holm, chef regionkansliet
Carina Lennquist, bitr. regionpolischef
Karin Hendelberg, ekonomichef Öst
Mikael Gustavsson, HR chef Öst
Jessika Nilsson, chef Nationellt bedrägericentrum
Ravi Ray, chef regionala utredningsenheten
Fredrik Magnusson, chef utredningssektionen polisområde Jönköping
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.
Bror-Tommy Sturk 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.
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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 26 oktober 2020 – 30 november 2020.
Förundersökning har inletts i 11 ärenden, av totalt 75 inkomna, vilket motsvarar ca 15 % av det
totala antalet utredda ärenden i region Öst. Av dessa 11 ärenden är fördelningen mellan polisområdena, 4 i Södermanland, 3 i Jönköping och 6 i Östergötland. Stina redogjorde för vilken
typ av brott där förundersökning har inletts och avslutade med att redovisa statistik för fokusområdena ingripande, arrest samt narkotika ur ett nationellt perspektiv.
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Disciplinärenden

Anette Ydreborg presenterade anmälningar som berör anställda inom polisregion Öst under
perioden 1 oktober till 30 november 2020 fördelade per polisområde. Antalet inkomna
anmälningar till polisregion Öst är 87 stycken. 104 ärenden har avslutats och den
utgående balansen är 98 ärenden. I 3 ärenden har det inletts arbetsrättslig utredning och ett
ärende är anmält till PAN, dessa ärenden redovisades. 2 beslut från PAN redovisades.
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Medarbetarskydd

Polismyndigheten arbetar för att förebygga att poliser hotas, utsätts för våld eller otillbörlig
påverkan. Ämnet är aktuellt efter att allvarliga attacker riktats mot polisers bostäder, fordon
eller anhöriga. I en enkät som skickades ut internt, 2018, till medarbetarna framkommer att
problemen ökar. Karl Holm informerade om de senaste årens arbete inom området och beslut
som fattats för att förbättra det förebyggande arbetet mot påverkansförsök. Avslutade med att
redovisa ett fiktivt fall för att visa på arbetsgången i denna typ av ärenden.
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Polisens resultat

Verksamhet
Carina Lennquist informerade om utredningsresultat, skjutningar och grovt våld, satsningen
särskilt utsatta brottsoffer samt lägesbild covid-19.
Utredningsresultat:
Av inkomna ärenden är det störst ökning bland skadegörelse och narkotikabrott.
Bedrägeribrott ökar mest. Sammanfattningsvis är att polisregion Öst sannolikt når målet gällande rättsäkra utredningar med hög kvalitet under 2020 samt målet ökad brottsuppklarning.
Summering av år 2020 redovisas på kommande regionpolisråd Öst.
Skjutningar och grovt våld:
Situationen med skjutningar och grovt våld är allvarlig i hela landet och polisregion Öst har
förhållandevis många antal skjutningar. Åtgärder och arbete pågår för att stävja detta och är
under fokus på polisområdena.
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Särskilt utsatta brottsoffer:
I juni 2019 beslutade rikspolischefen om en särskild satsning avseende särskilt utsatta brottsoffer. Genomförandeuppdraget är slutfört i polisregion Öst och arbetet förs över till ordinarie
linjeverksamhet.
Covid-19:
En regional särskild händelse startades upp i polisregion Öst när nya, skärpta restriktioner infördes i Östergötland. Därefter har även en nationell särskild händelse startats. Den regionala
särskilda händelsen hanterar främst interna frågor i form av skyddsutrustning, säkerhetsfrågor,
hemarbete men även det brottsutredande uppdraget med nya bedrägeriformer. Sjukfrånvaron i
polisregion Öst är låg. Sammanfattningsvis är att läget är ansträngt i samhället men är i nuläget
under kontroll i Polismyndigheten.
Ekonomi
Karin Hendelberg presenterade den ekonomiska uppföljningen per november 2020 för region
Öst och ekonomiskt utfall jämfört med budget för region Öst samt för samtliga regioner per
november 2020. Resultatet ligger i linje med prognos och budget och den ekonomiska utvecklingen följs väl.
Personal
Mikael Gustavsson redogjorde personalstatistik för region Öst, månadsuppföljning november
2020. Totalt har region Öst 2 699 anställda och hur dessa fördelas mellan polisområdena presenterades. Under 2020 har polisregion Öst tagit emot 104 nya polisassistenter. 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 3,8 %, att jämföra med personalomsättningen
i hela Polismyndigheten som är 4,5 %.
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Fördjupningstema: Bedrägerier

Ledamöterna fick en föredragning i temat Bedrägerier. Inledningsvis gavs en övergripande
information om arbetet på Nationellt bedrägericenter, NBC. Därefter presenterades organisation, inflöde och progress från ett regionalt perspektiv samt kommande arbete inför 2021. Avslutningsvis fick ledamöterna en redovisning om bedrägeriarbetet i polisområde Jönköping och
dess utmaningar samt exempel på processen i ett ärende.
Efter föredragningen gavs utrymme för diskussion och frågor. Några områden som lyftes fram
var: kontospårning utomlands vid bedrägeri, är det för enkelt att starta bolag i Sverige, samverkan mellan kommunen och polisen i bidragsbrott samt sekretesslagstiftningen.
Ledamöterna informerades om att Mats Palm är ny chef för åklagarområde Öst. Mats är även
chef för område Syd.
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Förslag på dagordningspunkter till nästa möte

Fördjupning: Den regionala strategiska inriktningen 2021, ekonomi och kompetensförsörjningsarbete. Introduktion av ledarskapsfilosofin och uppdragskompassen.
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Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att behandla.
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Avslutning
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Ulrika Herbst avslutade mötet med att ge en sammanfattning av händelser under 2020.






Pandemin. Hanterats på ett bra sätt med polisens uppdrag i fokus.
Polismyndigheten åter i medialt fokus och på politikens dagordning. Grova våldet fortsätter men ökad förståelse för att fler aktörer måste ta ansvar och samarbeta.
Samverkan med Kriminalvården och Migrationsverket.
Tillväxten går enligt plan. Vuxit med cirka 20 % sedan september 2016 i polisregion
Öst. Prioriterat målet en stark lokal närvaro. Nått målet med civilanställda.
Kompetensförsörjningsarbete.

Ulrika lyfte fram alla medarbetare i polisregion Öst som gör ett mycket bra arbete med stort
engagemang och professionalitet. Avslutade med att rikta ett tack till ledamöterna för årets
deltagande och engagemang.
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Nästa möte

Nästa möte i regionpolisråd Öst äger rum den 5 februari 2021 kl. 10-14 i Linköping/länk.

Vid protokollet

Justeras

________________________
Marie Brolin

________________________
Bror-Tommy Sturk

Ordförande

________________________
Ulrika Herbst

