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Mötesprotokoll
Datum

2022-02-11
Polismyndigheten
Polisregion Öst

Diarienr (åberopas)

Saknr

A009.267/2022

100

Regionpolisråd Öst
Datum för mötet

Klockan

Plats

2022-02-11

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
Jörgen Ring (sd)
Börje Lindholm (s)
Eva-Britt Sjöberg (kd)
Bror-Tommy Sturk (mp)
Sverre Moum (m)
Mica Vemic (sd
Christer Sundqvist (m)
Joakim Truedsson (s)
Mari Hultgren (s)
Samuel Godrén (sd)
Ann-Katrin Löfstedt (m)
Monica Holtstad (l)
Marie Brolin (sekr.)
Frånvarande

Linda Westerlund Snecker (v)
Muharrem Demirok (c)
Linda Danielsson (s)
Föredragare

Stina Karlgrund, chef avdelningen för särskilda utredningar Syd (punkt 4)
Anette Ydreborg, gruppen för disciplin- och skiljandeärenden (punkt 5
Carina Lennquist, bitr. regionpolischef (punkt 6)
Karin Hendelberg, ekonomichef Öst (punkt 6)
Mikael Gustavsson, HR chef region Öst (punkt 6)
Karl Holm, chef regionkansliet (punkt 7)
Kristin Stahmann, regionkansliet (punkt 8)
Ulrika Söderström, chef operativa enheten (punkt 8)
Håkan Boberg, chef lokalpolisområde Värnamo (punkt 8)
Annika Granath, kommunpolis lokalpolisområde Norrköping (punkt 8)
Peter Johansson, kommunpolis lokalpolisområde Norrköping (punkt 8)
Jessica Ljung, områdespolis lokalpolisområde Linköping (punkt 8)
Lina Tryggvesson, områdespolis lokalpolisområde Värnamo (punkt 8)
Övriga närvarande

Eva Jakobsson, särskilda utredningar Syd (t om punkt 5)
För kännedom till

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

Den föreslagna dagordningen fastställdes.
Sverre Moum utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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Inledning

Ulrika Herbst hälsade alla välkomna till regionpolisrådet. Ett särskilt välkommande till ny ledamot i regionpolisråd Öst, Monica Holtstad. Stina Karlgrund går i pension och tackades för
sin insats i regionpolisrådet. Eva Jakobsson kommer att ersätta Stina tills vidare och hälsades
välkommen. Regionpolischefen går i pension och arbetar sista dagen den 28 februari. Chef för
regionkansliet avslutar sin tjänst inom region Öst den 28 februari.
Aktuella frågor:
- Decemberpappret.
- Budgetunderlaget 2023–2025.
- Utmaningar under 2022 och framåt: brottslighet och brottsbekämpning, demografiska
utvecklingen, brott i nära relation och brott mot utsatta personer, bedrägerier m.m.
- Möjligheter framåt: gehör för många av polisens framställningar avseende resurser och
lagstiftning, positiv utveckling gällande samhällets samlade resurser, effektiviseringsarbete. Den regionala strategiska inriktningen för region Öst är färdigställd.
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Information från Insynsrådet

Ledamot Joakim Truedsson informerade från Insynsrådet den 1 februari 2022. 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 december 2021 till 31 januari 2022. Förundersökning har inletts i 14 ärenden, av totalt 114 inkomna, vilket motsvarar ca 8 % av det
totala antalet utredda ärenden i region Öst. Av dessa 14 ärenden är fördelningen mellan polisområdena, 4 i Södermanland, 5 i Jönköping och 5 i Östergötland. Stina redogjorde för vilken
typ av brott där förundersökning har inletts. Två Domar redovisades. Föredragningen avslutades med presentation av verksamhetsstatistik för polisregion Öst till och med januari 2022.
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Disciplinärenden

Anette Ydreborg presenterade anmälningar som berör anställda inom polisregion Öst under perioden 1 november till 31 december 2021 fördelade per polisområde. Antalet inkomna
anmälningar till polisregion Öst är 131 stycken. 139 ärenden har avslutats. I ett ärende har det
inletts arbetsrättslig utredning, detta ärende redovisades. Information om ett ärende som anmälts till personalansvarsnämnden, PAN, samt två beslut från PAN. En uppföljning av år 2021
har genomförts och redovisades på dagens möte.
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Polisens resultat

Ekonomi
Karin Hendelberg presenterade den ekonomiska uppföljningen per december 2021 för polisregion Öst och ekonomiskt utfall jämfört med budget för region Öst per december 2021.
Sammanfattning är att budgeten följs väl.
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Personal
Mikael Gustavsson redogjorde personalstatistik för region Öst, månadsuppföljning januari
2022. Totalt har region Öst 2 834 anställda och hur dessa fördelas mellan polisområdena presenterades. Region Öst har haft nettoökning med 80 medarbetare under januari 2022. Utvecklingen av antal anställda i region Öst från 2018 till 2021 presenterades. Antal avgångar under
2021 och 2022 inom Polismyndigheten samt avgångsorsak redovisades. Personalomsättningen
är fortsatt låg i region Öst. Avslutningsvis presenterades sjukfrånvaro per åldersgrupp för perioden 1 januari 2021 till 31 december 2021.
Information om nationell lägesbild 2021 avseende tillväxtarbetet. Polismyndigheten har 34 300
anställda per den sista november 2021, vilket innebär drygt 6 000 fler anställda jämfört med
ingången av 2016. Mikael avslutade med att redovisa målgrupper för polisutbildningen.
Verksamhet
Carina Lennquist gav en kort summering av 2021. Nationella utredningsresultat för 2021 är
inte tillfredsställande. Arbetet med gängkriminalitet påverkar delvis utredningsresultatet men
utifrån en hög tillväxt borde detta kunna hanteras bättre.
Carina gav en övergripande information om:
• Framgångsrik brottsbekämpning och uppklarning januari till december 2021:
- Den totala ärendebalansen har minskat jämfört med föregående år. Fortsatt hög
balans för äldre bedrägeriärenden men det finns en positiv trend inför 2022 och
det arbete som görs ger effekt. 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.
- Särskilt utsatta brottsoffer. Antal inkomna ärenden där offret kan anses vara särskilt utsatt är något färre jämfört med 2020. Antal redovisade ärenden till åklagare ökar.
- Antal inkomna vapenbrott ökar och antal redovisade ärenden till åklagare är
marginellt fler jämfört med föregående år.
- Antal brottsaktiva har minskat med 16 % jämfört med december 2020.
- Antal topsningar har minskat med cirka 13 %, vilket innebär att region Öst har
minskat näst mest av alla polisregioner.
•

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

•

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

•

Skjutningar januari till december 2021:
Redovisning av antalet skjutningar nationellt och i region Öst. Antalet skjutningar i
region Öst samt även nationellt har minskat 2021 jämfört med föregående år. Fortsatt
arbete och fokus på att minska antalet skjutningar.
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Hantering av jaktbrott

Ärendet bordlades till nästa möte den 22 april i regionpolisråd Öst.

8

Start lokal närvaro

Fördjupningstema på dagens möte var ”start lokal närvaro” med fokus på att informera om
brottsförebyggande arbete, utveckling och vägen framåt utifrån en vardag och perspektiv från
lokalpolisområdeschef, kommunpolis och områdespolis.
Ledamöterna fick en samlad föredragning innehållandes:
-

Polismyndighetens strategi för det brottsförebyggande arbetet. Syrande dokument och
aktiviteter som pågår. Kommun och områdespolisers uppdrag och antal per lokalpolisområde.
Kamerabevakning och utbyggnad av den i polisregion Öst 2022.
Lokal samverkan beskrivet ur ett perspektiv som lokalpolisområdeschef.
Lägesbild för kommunpolis och områdespolis, vardagen, utmaningar och framgångsfaktorer.
Arbetsmiljöförebyggande åtgärder. Hur skapa en hållbar arbetsmiljö för poliser i yttre
tjänst.

Efter föredragningen öppnades upp för frågor och diskussion fördes bland annat kring vikten
av samverkan mellan olika aktörer, t ex väktarorganisationen, betydelsen av polisens närvaro i
utsatta cityområden för butiksanställda, lagstiftningsarbetet, medarbetarskydd, tystnadskulturen.
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Förslag på dagordningspunkter till nästa möte

Inga förslag på ärenden till nästa möte.
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Övriga frågor

Inga övriga frågar att behandla på dagens möte.
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Nästa möte

Nästa möte i regionpolisråd Öst äger rum den 22 april 2022 kl. 10-13 i Linköping.
Nationell fördjupningsdag för ledamöter i insynsråd och regionpolisråd är den 20 mars 2023.

Vid protokollet

Justeras

________________________
Marie Brolin

________________________
Sverre Moum

Ordförande
_______________________
Ulrika Herbst

