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Mötesprotokoll
Datum

2021-04-09
Polismyndigheten
Polisregion Öst

Diarienr (åberopas)

Saknr

A002.257/2021

100

Regionpolisråd Öst
Datum för mötet

Klockan

Plats

2021-04-09

10:00-12:50

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

Närvarande

Ulrika Herbst, regionpolischef
Carina Lennquist, bitr. regionpolischef
Karl Holm, chef regionkansliet
Linda Nyebölle, chef kommunikation Öst
Muharrem Demirok (c)
Mari Hultgren (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)
Mica Vemic (sd)
Joakim Truedsson (s)
Linda Westerlund Snecker (v)
Marie Brolin (sekr.)
Frånvarande

Emma Carlsson Löfdahl (l)
Linda Danielsson (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
Charlotte Råstedt, HR Nära region Öst
Mikael Backman, polisområdeschef Södermanland
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 Kamerabevakning, anmäld av Mari Hultgren.
Muharrem Demirok 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 ny ledamot Joakim Truedsson.
Aktuella frågor:
- Tillväxten av poliser. 54 nya aspiranter hälsas välkomna till polisregion Öst den
12 april och ytterligare 20 aspiranter i juni. Två civilanställda är klara med den funktionsinriktade polisutbildningen.
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-

Pågående säkerhetsrättegång i Linköping gällande dubbelmord i Norrköping.

-

Samverkansrådets rapport för 2020 (myndigheter i samverkan mot den organiserade
brottsligheten).

-

SOM-undersökning (samhälle, opinion, medier). Fortsatt starkt förtroden för polisen,
73 %.

-

Händelsen i Vetlanda den 3 mars, mordförsök.

-

Skadegörelser och annan misstänkt brottslighet mot olika trossamfund, moskéer och
synagogan i Norrköping.

-

Nationell inriktning för Polismyndighetens arbete med idrottsrelaterad brottslighet.

Ärenden om brott av anställda

Stina Karlgrund redovisades antal upprättade anmälningar vid avdelningen för särskilda utredningar som inkommit till region Öst under perioden 1 februari– 31 mars 2021. Förundersökning har inletts i 21 ärenden, av totalt 250 inkomna, vilket motsvarar ca 8 % av det totala antalet utredda ärenden i region Öst. Av dessa 21 ärenden är fördelningen mellan polisområdena, 2
i Södermanland, 7 i Jönköping och 12 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, till och med mars 2021.
Ledamot Mari Hultgren ställde en fråga gällande riktlinjer vid förhör med anledning av ett
ärende som presenterades vid redovisningen. Information och återkoppling till ledamöterna vid
nästa regionpolisråd Öst.
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Disciplinärenden

Anette Ydreborg presenterade anmälningar som berör anställda inom polisregion Öst under
perioden 1 januari till 28 februari 2021 fördelade per polisområde. Antalet inkomna
anmälningar till polisregion Öst är 102 stycken. 87 ärenden har avslutats och den
utgående balansen är 105 ärenden. I två ärenden har det inletts arbetsrättslig utredning, dessa
ärenden redovisades. Två beslut från PAN redovisades.
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Polisens resultat

Verksamhet
Carina Lennquist gav en övergripande information om:
- Stark lokal närvaro:
Det finns i snitt 0.87 områdespoliser per 10 000 invånare och dessa är till stor del fördelade till lokalpolisområden. Målvärdet är 1.0. Kommunpolis finns tillgänglig för
samtliga kommuner.
-

Framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring januari – februari 2021
Inkomna ärenden visar på en ökning av skadegörelsebrott och narkotikabrott. I öppna
ärenden minskar våldsbrott och trafikbrott mest. Bedrägeribrott ökar mest och är en
stor utmaning. En hög lagföringskvot och låg kompletteringsvolym visar att utredningarna håller hög kvalitet. Fokus på särskilt utsatta brottsoffer. Nytt lagförslag barnfridsbrott den 1 juli, innebär ökade krav på polisen.

-

Trafiksäkerhetsarbete:
Polisens strategi för trafik som metod är implementerat i berörda delar av verksamheten. Antal utfärdade ordningsbot har ökat och fler yrkestrafikkontroller genomförs förutom gällande kontroll farligt gods som minskar. Pandemin har fortsatt påverkat antalet
alkoholutandningsprover.

Ekonomi
Karin Hendelberg presenterade den ekonomiska uppföljningen per februari 2021 för polisregion Öst och ekonomiskt utfall jämfört med budget för region Öst samt för samtliga regioner
per februari 2021. Resultatet ligger i linje med prognos och budget och den ekonomiska utvecklingen följs väl. Det ekonomiska målet är en ekonomi i balans 2024.
Personal
Charlotte Råstedt redogjorde personalstatistik för region Öst, månadsuppföljning februari
2021. Totalt har region Öst 2 735 anställda och hur dessa fördelas mellan polisområdena presenterades. Antalet anställda har ökat med 45 personer under året. Antal avgångar under januari till februari 2020 och januari till februari 2021 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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Region Öst strategiska inriktning – revidering 2021

Varje år sker en revidering av den regionala strategiska inriktningen utifrån aktuell lokal lägesbild och Polismyndighetens strategiska verksamhetsplan som utgångspunkt. En av de viktigaste förändringarna är att den regionala inriktningen nu också innefattar en regional inriktning för kompetensförsörjning. Ulrika Herbst informerade om inriktningen och en film som
sammanfattar den visades på mötet.
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Fortsatta tillväxtarbetet

Ledamöterna fick en lägesuppdatering gällande polisregion Östs tillväxt och vilka åtgärder/aktiviteter som görs för att nå målet drygt 26 000 poliser till årsskiftet 2024/2025. Enligt
polisregion Östs tillväxtplan ska det vara 2 308 poliser januari 2025. Rikspolischefen kommer
att under våren 2021 fatta beslut om att region Öst ska öka med ytterligare 67 – 126 poliser till
januari 2025.
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Trygghetsmätningar

I regeringens regleringsbrev för 2021 avseende Polismyndigheten framgår att brottsligheten
ska minska och människors trygghet ska öka. Polismyndigheten ska bidra till denna utveckling
genom brottförebyggande arbete som är baserat på kunskap och mot den lokala problembilden.
En film från det brottsförebyggande rådet visades som beskriver en vision över hur det kan
fungera i ett lokalsamhälle och vikten av samverkan mellan olika aktörer och en gemensam
lägesbild. Trygghetsmätning är en del för att skapa en lägesbild. Karl Holm informerade om
nuläget gällande trygghetsarbetet inom ramen för det brottsförebyggande arbetet i polisregion
Öst. Under året kommer region Öst att fastställa hur arbetet med trygghetsmätningarna ska
genomföras. Som ett led i detta har polisregion Öst bjudit in kommuner och länsstyrelser till ett
webbinarium den 21 april. Träffen syftar till att vara en första start att lägga grunden för en
gemensam vision för trygghetsarbetet. Arbetet sker i samverkan med Linnéuniversitetet.
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Coronapandemin

Mikael Backman, regional kommenderingschef Corona, informerade om den nationella särskilda händelsen, målsättningar och lägesbild. Ledamöterna fick information om anpassningar
som har gjorts i verksamheten och den polisiära verksamhetens påverkan i allmänhet. Pandemin har inneburit en del utökade uppdrag för polisen, bland annat inreseförbud och krav på
negativ covid-19 test. En övergripande sammanfattning av brottsligheten redovisades. Omkring 30 procent av Polismyndighetens medarbetare arbetar hemifrån. Den nationella särskilda
händelsen kommer att bestå, troligtvis över sommaren.
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Förslag på dagordningspunkter till nästa möte

Tema: Likabehandling/bemötande.
Kamerabevakning.
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Övriga frågor

11.1 Kamerabevakning
Bordlades till nästa möte den 11 juni 2021.
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Nästa möte

Nästa möte i regionpolisråd Öst äger rum den 11 juni 2021 kl. 10-13 i Linköping/länk.

Vid protokollet

Justeras

________________________
Marie Brolin

________________________
Muharrem Demirok

Ordförande
________________________
Ulrika Herbst

