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Polisvolontären Syd
Välkommen vår!!!

Nu börjar dagarna bli ljusare och längre vilket vi alla har längtat efter 
under de kalla och mörka vintermånaderna.

Nu blickar vi framåt mot många nya trevliga volontärsuppdrag som kom-
mer att läggas ut i vår portal.

Under mars månad har vi också haft glädjen av att få utbilda ca 100 nya 
volontärer till region Syd. 

Ni nya volontärer ska känna er varmt välkomna till oss inom polisen 
och vår förhoppning är att ni ska få flera trevliga och givande uppdrag 
tillsammans med oss poliser och aktiva volontärer.

Ta gärna för vana att kika in regelbundet i portalen där vi kontinuerligt lägger ut våra aktiviteter.

Med förhoppning om att jag får träffa många av er på våra gemensamma uppdrag.

//Richard Hultemark
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Ett axplock av bilder från julfika med volontärer runt om i region Syd
Traditionsenligt avslutades volontärsårer 2018 med julifka med volontärerna runt om i polisregion Syd.
Tack till alla volontärer och poliser som gemensamt har gjort ett fint arbete under 2018, hälsar Richard 
Hultemark. Här följer ett axplock av bilder i en salig blandning.
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25 januari - Volontärsverksamheten i siffror
Varje år gör Richard en uppföljning av volontärsverksamheten som presenteras för regionsled-
ningen. Här följer ett urklipp ur rapporten för 2018 som visar verksamheten i siffror.

24 februari - Fotbollsuppdrag i Helsingborg

Söndagen den 24 februari var det fotboll i Svenska Cupen i Helsingborg. Det var division 2 laget 
Eskils minne som tog emot Hammarby från Stockholm.

Trots att solen lyste vad den kunde under eftermiddagen, över de 1.500 besökarna, så var det 
bitvis riktigt kallt. Det var även lite kylslaget på plan när slutresultatet blev 1-1, Hammarby var 
nämligen i behov av vinst för att komma ut och spela i Europa.

Under matchen var det en mindre fotbollskommendering där ett antal volontärer ingick under 
god ledning av Niklas Rydh.

//Richard Hultemark
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9 mars - Facebook PONV
I ett inlägg på sin facebooksida sammanfattar polisområde 
nordvästra Skåne sin volontärsverksamhet under 2018.

MÅNGA UPPDRAG FÖR VOLONTÄRERNA

Det blev ett hektiskt 2018 för polisens volontärer. Det 
kan samordnaren för volontärsverksamheten i nordvästra  
Skåne, Niklas Rydh konstatera.

- Jag kan räkna hela 117 uppdrag under förra året med en 
klar tonvikt på uppdrag under sommarhalvåret. Speciellt 
var volontärerna verksamma under förra sommarens SM-
vecka i Helsingborg och Landskrona, säger han.

”SM-veckan” var ju som bekant ett stort och tv-sänt idrott-
sevenemang som gick av stapeln i Helsingborg och Lands-
krona. Nästan ett femtiotal idrottsgrenar innefattades. 

- Volontärerna var ju på SM-veckan, liksom på den andra 
uppdragen, en viktig kontaktlänk mellan polisen och all-
mänheten. Dels att vara trygghetsskapande men även att 
kunna hjälpa till med information och vägvisning. Sedan 
sprider volontärerna en bra bild av Polismyndigheten när 
de rör sig ute bland folk, säger Niklas Rydh.

Volontärerna arbetar helt ideellt och de drivs av att göra nytta och skapa trygghet i sitt eget 
närområde. De har inga övriga befogenheter än de som gäller för vilken medborgare som helst. 
Ett 30-tal aktiva volontärer finns för närvarande i nordvästra Skåne. Niklas Rydh har noterat en 
skillnad ute bland allmänheten på sistone. 

- Idag är volontärerna ett naturligt inslag på stan och på evenemang där de tidigare kude ha 
blivit mer ifrågasatta. Jag tror att folk i allmänhet vet vad volontärerna gör och att de är till för 
att hjälpa. Numera sprider vi också flitigt olika former av brottsförebyggande information som 
uppskattas mycket.

Genomsnittstiden för att vara volontär brukar ligga på två år. Men det finns ”veteraner” som varit 
med sedan starten 2011. Åldrarna varierar från 19 år till 72 år, både män och kvinnor. 

- Många av dem som varit volontärer går vidare till att bli poliser sedan och arbetet hos oss är 
meriterande. Jag är övertygad om att framtiden för volontärerna kommer bli större framöver i 
och med att verksamheten blir alltmer etablerat i myndigheten.

Dock har volontärsverksamheten, liksom det övriga föreningslivet, drabbats av det är svårare 
att rekrytera de senaste åren. 

- Vi ställer ju vissa krav och det är inte alla som är lämpliga. Men jag ser gärna att vi blir fler 
framöver och jag välkomnar alla som känner att de vill göra en insats för sitt lokalsamhälle att 
höra av sig, avslutar Niklas Rydh

Kan polisvolontär vara något för dig? Läs mer: www.polisen.se/om-polisen/bli-volontar/

BILD: Våra duktiga polisvolontärer under ett uppdrag på Olympia i Helsingborg för ett tag sedan.
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16 mars - Synlighet i Malmö City
Lördagen den 16 mars var Pierre Douhan, som är kommunpolis i Malmös Lokalpolisområde 
Norr, ansvarig för dagens volontärsuppdrag.

10 volontärer mötte upp under denna kalla vårdag. Inriktningen var synlighet i Malmö City och 
dagen bjöd på många positiva möten. Det var många som kom fram för att bara prata med  
poliserna och volontärerna.

Dagen avslutades med en fin gofika på Rättscentrum. Suzanne hade bakat härliga kakor till 
hela gruppen.

//Richard Hultemark

20 mars - Figurantuppdrag med Livvaktsgruppen
Den 20 mars var det en särskild övning där 20 av våra volontärer medverkade som figuranter.

Livvaktsgruppen vid region Syd håller nu på att utbilda ett antal nya medarbetare och som en 
del av deras utbildning så var det under dagen tillämpade övningar.
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Vi höll till ute i Björka på militärens övningsplats för att genomföra de olika momenten som var 
värdefulla för gruppens utbildning.

Trots duggregn, snålblåst och kyla så gjorde våra volontärer en otroligt fin insats som verkligen 
uppskattades.

//Richard Hultemark

Nya volontärer 2019
Polisen hade under hösten 2018 en riktad re-
krytering av nya volontärer till vår verksamhet 
och inte mindre än 140 personer visade sitt 
intresse, vilket var verkligt kul.

Efter kontroller och samtal var det slutligen ca 
100 personer som togs ut för att gå vår volon-
tärsutbildning nu i mars/april.

Det har varit intensiva kvällar/dagar, med 
mycket information om polisens organisation, 
volontärens roll, sekretess, bokningsportalen, 
HLR, juridik och RAKEL.

Mycket nytt för våra nya volontärer men detta 
har de lärt sig bra och är nu färdiga för sina 
första uppdrag i regionen.

Ni nya volontärer ska känna Er varmt välkom-
na till polisregion Syd och vår förhoppning och 
vilja är att ni ska trivas och känna att ni gör 
nytta på alla våra olika uppdrag.

//Richard Hultemark
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30 mars - Nya volontärer redan igång i POMA
Av vårens 100 nyutbildade volontärer tillhör 30 polisområde Malmö. Många av dem tog snabbt 
chansen att testa sin nya roll och deltog i sitt första uppdrag redan på lördagen den 30 mars.
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Uppdraget handlade om synlighet i Malmö City och ett tillfälle för volontärerna att komma in i 
rutinerna kring uppdragen.

20 volintärer samlades på Rättscentrum den här soliga lördag. Under ledning av Freddy, Pierre 
och Jonas så blev det en trevlig och verkligen givande dag, med många positiva möten på stan. 
Dagen avrundades med fika på Rättscentrum.

//Richard Hultemark

30 och 31 mars - Fotboll i Trelleborg och Helsingborg
Under helgen den 30-31 mars var det fotbollsmatcher i både Trelleborg och Helsingborg, med större 
poliskommenderingar. 
I Trelleborg var det vår Janne Nilsson som hade hand om våra volontärer när Trelleborg tog emot GAIS. 
Det hela gick bra och matchen slutade 2-2.
I Helsingborg var det Niklas som var ansvarig för våra volontärer när HIF tog emot Norrköping. Det blev 
stort jubel på läktarna när HIF som nu är tillbaka i Allsvenskan, vann med 3-1.

Vid båda dessa uppdragen så var det ett antal nya volontärer som gjorde sitt första uppdrag. Vi hälsar 
dem varmt välkomna till vår volontärsverksamhet.

//Richard Hultemark


