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Mötesprotokoll
Datum

2021-10-08
Polismyndigheten
Polisregion Öst

Diarienr (åberopas)

Saknr

A002.257/2021

100

Regionpolisråd Öst
Datum för mötet

Klockan

Plats

2021-10-08

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
Fredrik Nordanslätt, chef kommunikation Öst
Muharrem Demirok (c)
Jörgen Ring (sd)
Börje Lindholm (s)
Samuel Godrén (sd)
Joakim Truedsson (s)
Linda Westerlund Snecker (v)
Linda Danielsson (s)
Eva-Britt Sjöberg (kd)
Ann-Katrin Löfstedt (m)
Mari Hultgren (s)
Marie Brolin (sekr.)
Frånvarande

Emma Carlsson Löfdahl (l)
Bror-Tommy Sturk (mp)
Sverre Moum (m)
Mica Vemic (sd)
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 region Öst
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 fråga från ledamot
Jörgen Ring gällande gatulangningsgrupp i Linköping.
Problem med uppkoppling via Jabber innebar att mötet genomfördes som ett telefonmöte.
Beslut att fullfölja dagens möte.
Börje Lindholm utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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Inledning

Ulrika Herbst hälsade alla välkomna till regionpolisrådet. Information om att
Linda Westerlund Snecker är ny ledamot i Insynsrådet.
Aktuella frågor:
- Allmän lägesbild av senaste tidens händelser. Allvarligt läge i Linköping.
- Genomgång av Polismyndighetens budetunderlag 2022-2024 och regeringens budgetförslag och tidigare besked i höständringsbudgeten.
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Information från Insynsrådet

Ledamot Joakim Truedsson informerade från Insynsrådet den 5 oktober 2021. Protokoll från
mötet finns tillgängligt på polisen.se.
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Ärenden om brott av anställda

Stina Karlgrund redovisades antal upprättade anmälningar vid avdelningen för särskilda utredningar som inkommit till region Öst under perioden 1 september – 30 september 2021. Förundersökning har inletts i 4 ärenden, av totalt 84 inkomna, vilket motsvarar ca 5 % av det totala
antalet utredda ärenden i region Öst. Av dessa 4 ärenden är fördelningen mellan polisområdena, 1 i Södermanland, 1 i Jönköping och 2 i Östergötland. Stina redogjorde för vilken typ av
brott där förundersökning har inletts. Fyra Domar redovisades.
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Disciplinärenden samt användning av särskilda hjälpmedel vid
våldsanvändning

Anette Ydreborg presenterade anmälningar som berör anställda inom polisregion Öst under
perioden 1 augusti till 31 augusti 2021 fördelade per polisområde. Antalet inkomna
anmälningar till polisregion Öst är 45 stycken. 51 ärenden har avslutats. I tre ärenden har det
inletts arbetsrättslig utredning, dessa ärenden redovisades. Information om ett ärende som anmälts till personalansvarsnämnden, PAN.
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Polisens resultat

Verksamhet
Carina Lennquist gav en övergripande information om:
- Framgångsrik brottsbekämpning och uppklarning januari till augusti 2021:
⋅ Ärendebalansen minskar jämfört med föregående år. Fortsatt hög balans av bedrägeriärenden. Regionen bearbetar fler och redovisar fler bedrägeriärenden än
föregående år. Kompletteringsvolymen har ökat jämfört med samma period föregående år men ligger fortfarande på en lägre nivå än Sverigesnittet, vilket visar att utredningarna håller hög kvalitet.
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Särskilt utsatta brottsoffer. Antal inkomna ärenden är relativt oförändrat jämfört
med samma period 2020. Antal redovisade ärenden till åklagare ökar.
Antal inkomna vapenbrott ökar och regionen redovisar fler vapenbrott till åklagare hittills i år jämfört med samma period föregående år.

-

Trafiksäkerhetsarbete januari till augusti 2021:
Polisens strategi för trafik som metod är implementerat i berörda delar av verksamheten. Antal utfärdade ordningsbot fortsätter att öka och fler yrkestrafikkontroller genomförs jämfört med 2020. Pandemin har fortsatt påverkat antalet alkoholutandningsprover.

-

Sprängningar januari till augusti 2021:
Färre inkomna ärenden rörande sprängningar jämfört med samma period år 2020. Under 2019 var det en kraftig ökning av sprängningar vilket leder till att viss ärendebalans
fortfarande kvarstår.

-

Skjutningar januari till augusti:
Redovisning av antalet skjutningar nationellt och i region Öst. Antalet skjutningar i
region Öst är halverade jämfört med samma period föregående år. Även nationellt har
antalet skjutningar minskat.

-

Lägesbild Linköping:
Allvarlig konflikt i Linköping. Fyra mord och två försök till mord under perioden maj
till september. Regional särskild händelse är uppstartad och kommer att pågå inledningsvis till mars 2022. Region Öst bistås även nationellt. Övergripande information
om arbetsgången.

-

Personrån:
I ett inslag i Ekot, Sveriges Radio, den 4 oktober, rapporterades att rånen mot unga under 18 år har mer än dubblerats på fem år i Sverige. Statistikresultatet har analyserats
av region Öst och Carina informerade kort om fakta bakom resultatet. Allvarligt är att
snittåldern på gärningsmännen blir allt lägre och är 13-15 år.

Utifrån ställda frågor och synpunkter från ledamöterna diskuterades kring:
-

7

Konstellationer mellan kriminella nätverk. Övergripande information.
Utsatta områden. En nationell översyn av utsatta områden är på gång. Utvecklingen är
att det går mot färre områden än fler. Fortsatt fokus på utsatta områden och prioritering
vid aktivitetsplanering.
Behov av att kunna förmedla något positivt budskap i den negativa trenden som pågår i
Linköping. Finns någon form av uppklarning som kan gå vidare till fällande dom. Av
förundersökningssekretess kan inte information lämnas ut i nuläget. Fortsatt kraftansträngning för att nå resultat och gemensamt föra ut ett positivt budskap för att motverka fortsatt gängkriminalitet.

Ekonomiska förutsättningar och kompetensförsörjning

Till detta fördjupningstema har regionpolischefen bjudit in ledamöterna till en gemensam dialog. Syfte är att få ta del av erfarenheter och synpunkter avseende strategiska frågor för framtiden såsom tillväxt och framtida utmaningar när det gäller kriminalitet. Perspektivet är att inte
enbart titta inom polisverksamheten utan även andra delar i samhället. Hur använda resurs bäst
givet de förutsättningar som finns för att klara av att minska gapet mellan hotaktörernas handlingsutrymme kontra polisens.
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Temat inleddes med föredragningar innehållandes aktuell lägesbild gällande ekonomiska förutsättningar, krav och behov samt kompetensförsörjning. Avslutningsvis presenterades hotaktörernas handlingsutrymme kontra polisens handlingsutrymme där fokus är att minska gapet.
Efter föredragningarna fördes en diskussion och dialog utifrån olika erfarenheter, perspektiv
och behov.
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Förslag på dagordningspunkter till nästa möte

Polisens uppgift inför valåret 2022, anmäld av Ulrika Herbst.
Vapenhantering, anmäld av Linda Westerlund Snecker.
Jaktbrott, anmäld av Joakim Truedsson (möte 11 februari 2022).
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Övriga frågor

9.1

Gatulangningsgrupp

Ledamot Jörgen Ring ställde frågan om det finns en civil gatulangningsgrupp i Linköping som
arbetar ute på fältet. Benämningen gatulangningsgrupp upphörde år 2015. Det är områdespoliser som arbetar enligt upprättad metodik i utsatta områden. Ingripande spanare som är en del
av det nationella spaningskonceptet samt underrättelsesamordnare är också funktioner som
arbetar med narkotika i utsatta områden.
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Nästa möte

Nästa möte i regionpolisråd Öst äger rum den 10 december 2021 kl. 10-13 i Linköping/länk.
Vid protokollet

Justeras

________________________
Marie Brolin

________________________
Börje Lindholm

Ordförande
_______________________
Ulrika Herbst

