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Polismyndigheten
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Saknr
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Regionpolisråd Öst
Datum för mötet

Klockan

Plats

2021-02-05

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)
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)
Mica Vemic (sd)
Marie Brolin (sekr.)
Frånvarande

Muharrem Demirok (c)
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
Mats Palm, områdeschef Åklagarområde Syd-Öst
Klas Lorefors, kammarchef Åklagarkammaren i Jönköping
Anna-Karin Sjöstedt, kanslichef polisområde Jönköping
Ida Fransson, gruppchef Brott i nära relation polisområde Jönköping
Albulena Ibishi, handläggare Brott i nära relation 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 med tillägg av övrig punkt:
11.1 Sluta skjutmodellen, anmäld av Linda Snecker Westerlund.
Mica Vemic 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. Ett särskilt välkommande till Ulrika Johansson som är ny chef för regionala operativa enheten från den 1 februari. Ulrika presenterade sig själv och operativa enhetens uppdrag.
Aktuella frågor:
- Pandemin.
Det beslutade inreseförbudet kommer att påverka polisens övriga uppdrag, resurser behöver fördelas från andra uppdrag. Uppdraget är viktigt och polisen är en del i att
hindra smittspridning. Polisregion Öst kommer att delta i uppdraget genom att förstärka
periodvis. I övrigt följer Polismyndigheten anvisningar och rekommendationer med
bland annat att möjliggöra hemarbete i så stor utsträckning som möjligt. Den nationella
och regionala särskilda händelsen fortgår så länge behov finns. Läget i myndigheten är
grönt och sjukfrånvaron under kontroll. Det är en stor fördel att vara en gemensam Polismyndighet som tillsammans kan stödja och agera enhetligt.
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-

Budget.
Budgetunderlag ska lämnas in om några veckor. För att säkerställa polisens tillväxt
kommer Polismyndigheten att lyfta fram vikten av en fortsatt satsning på polisen under
åren 2022-2024 m.m.

-

Fördjupningstema på dagens möte är grova brott som handlar om Särskilt utsatta
brottsoffer och Brott i nära relation. Statistik visar att det i snitt är 20 personer som
mördas i sitt hem varje år. Brott mot särskilt utsatta brottsoffer måste få en ökad uppmärksamhet både inom polisen och i andra delar av samhället. Ett bra samarbete och
samverkan med kommunerna är betydelsefullt för att kunna omhänderta och förebygga
bättre.

Ärenden om brott av anställda

Stina Karlgrund redovisades antal upprättade anmälningar vid avdelningen för särskilda utredningar som inkommit till region Öst under perioden 1 december 2020 – 31 januari 2021. Förundersökning har inletts i 13 ärenden, av totalt 107 inkomna, vilket motsvarar ca 12 % av det
totala antalet utredda ärenden i region Öst. Av dessa 13 ärenden är fördelningen mellan polisområdena, 8 i Södermanland, 3 i Jönköping och 2 i Östergötland. Stina redogjorde för vilken
typ av brott där förundersökning har inletts och avslutade med att informera om avkunnade
domar. Avslutningsvis presenterades verksamhetsstatistik för polisregion Öst, 2020.
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Disciplinärenden

Anette Ydreborg presenterade anmälningar som berör anställda inom polisregion Öst under
perioden 1 december till 31 december 2020 fördelade per polisområde. Antalet inkomna
anmälningar till polisregion Öst är 36 stycken. 43 ärenden har avslutats och den
utgående balansen är 90 ärenden. I två ärenden har det inletts arbetsrättslig utredning och ett
ärende är anmält till PAN, dessa ärenden redovisades. Ett beslut från PAN redovisades. Föredragningen avslutades med en årsredovisning 2020.
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Polisens resultat

Verksamhet
Carina Lennquist gav en summering av år 2020, polisregion Öst och redogjorde resultat för de
övergripande målen. Ledamöterna fick även information från Nationella trygghetsundersökningen (NTU), samverkansarbete samt pandemins påverkan för Polismyndigheten. Prognos för
2021 presenterades samt utmaningar. Ett konstaterande är att resultatet borde ha varit bättre
med anledning av resurstillskottet. En nationell utredningsstrategi är på gång att tas fram och
det vidtas ett flertal aktiviter, till exempel snabbare lagföring, ökad förmåga gällande ärendesamordning samt hantering av bedrägerier som är en de största utmaningarna.
Ekonomi
Karin Hendelberg presenterade den ekonomiska uppföljningen per december 2020 för polisregion Öst och ekonomiskt utfall jämfört med budget för region Öst samt för samtliga regioner
per december 2020. Resultatet ligger i linje med prognos och budget och den ekonomiska utvecklingen följs väl. Tilldelningen av medel ökar kraftigt 2021 och det ekonomiska målet är en
ekonomi i balans 2024.
Personal
Mikael Gustavsson redogjorde personalstatistik för region Öst, månadsuppföljning december
2020. Totalt har region Öst 2 690 anställda och hur dessa fördelas mellan polisområdena presenterades. Antalet anställda ökade med 104 personer under året. Antal avgångar under 2019
och 2020 inom Polismyndigheten samt avgångsorsak redovisades. Avslutningsvis redovisades
antal avgångar och återanställningar inom myndigheten sedan 2015. Antalet återrekryterade
poliser har gått upp stadigt under tillväxtperioden och avgångar bland poliser har minskat varje
år sedan 2016.
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Fördjupningstema: Särskilt utsatta brottsoffer

Ledamöterna fick en föredragning i temat Särskilt utsatta brottsoffer som är ett samlingsnamn
för: Brott i nära relation, Våldtäkt mot vuxna och Våld- och sexualbrott mot barn.
Inledningsvis gavs en övergripande information om bakgrund till rikspolischefens beslut om
en nationell satsning för att förstärka arbetet mot detta brottsområde. Satsningen omfattar tre
samverkande åtgärder: användning av metodstödet ”bästa arbetssättet”, tidig bevissäkring samt
resursförstärkning. Genomförandeansvarig i polisregion Öst redogjorde för hur satsningen har
införts och omhändertagits i regionen.
Åklagarområde Öst informerade om organisation samt gav lokala exempel på samverkan mellan åklagarkammare och polisområde. Presenterade även utmaningar inom detta brottsområde.
Avslutningsvis fick ledamöterna en presentation av Brott i nära relation och ärendegången.
Framgångsfaktorer, samverkan, utmaningar och glädjeämnen var några områden som lyftes
fram.
Efter föredragningen gavs utrymme för diskussion och frågor.
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Tillväxtplanen 2024 avseende poliser

Ärendet bordlades till nästa möte i regionpolisråd Öst den 9 april 2021.
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Förslag på dagordningspunkter till nästa möte

Inga förslag på punkter till nästa möte.
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Övriga frågor

9.1

Sluta skjuta

Carina Lennquist gav en övergripande information om projektet sluta skjuta som bygger på
den amerikanska strategin Group Violence Intervention, GVI. En rapport är framtagen som
presenterar resultatet av processutvärderingen av pilotprojektet ”Sluta skjut – tillsammans för
ett tryggt Malmö”. Rapporten bifogas till protokollet. Arbetet i Malmö har varit framgångsrikt
men krävt mycket arbete och samverkan. För att implementera GVI som en nationell strategi
för att hantera det grova våldet krävs att strategin prövas och utvärderas i fler städer. Efter effektutvärdering tas nationellt beslut om hur gå vidare.
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Nästa möte

Nästa möte i regionpolisråd Öst äger rum den 9 april 2021 kl. 10-13 i Linköping/länk.

Vid protokollet

Justeras

________________________
Marie Brolin

________________________
Mica Vemic

Ordförande
________________________
Ulrika Herbst

