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Fastställande av dagordning, utseende av
justeringsman och föregående protokoll
Carina Persson hälsar de närvarande välkomna. Sekreteraren för-

rättar upprop. Punkt tre och punkt sju byter plats på dagordningen. Joakim Pohlman kunde inte delta vid det nationella insynsrådets senaste möte, därför utgår punkt fyra. Carina Persson kommer dock att lämna information från insynsrådet under punkt två.
Därefter fastställs dagordningen
Till att justera dagens protokoll utses Lena Wallentheim (s).
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Regionpolischefen informerar
Carina Persson inleder med att informera från det nationella

insynsrådet. Det har genomförts myndighetsdialog med
departementet där bland annat polisens resultat redovisades. Man
pratade om att såväl den utredande som den brottsförebyggande
verksamheten utvecklats positivt.
Tre områden nämligen, verkställigheter, arbetet mot cabotage
samt skjutningar i kriminella miljöer har uppvisat en negativ
utveckling. Analys pågår och åtgärder vidtas för att skapa
förutsättningar för att vända utvecklingen.
Tillväxtarbetet är inne i ett intensivt skede på både nationell och
regional nivå. Målvärden för antal anställda poliser har tagits
fram för alla regioner. Attraheraarbete pågår och
utbildningsplatserna till grundutbildningen för poliser fylls i
högre utsträckning nu än tidigare. Polismyndigheten måste också
arbeta med återanställningar av poliser för att kunna växa i den
takt som är planerad.
Det finns särkilda utbildningar för redan anställda civila
medarbetare som efter genomgången utbildning får anställning
som polis istället. Samma krav som till den ordinarie
grundutbildningen ska uppfyllas för den sökande. Nationellt
arbetar man också med renodling av det polisiära uppdraget.
Den 3 maj bytte Polismyndigheten ut sitt
personalredovisningssystem till Heroma. Det har varit ganska
stora inkörningsproblem och arbete pågår med att åtgärda dessa.
Carina Persson informerar därefter om regionala frågor. Gränspolisverksamheten är föremål för genomlysning och utveckling.
Syftet är att hitta en långsiktig och hållbar verksamhet. Ett förslag om inrättande av regional gränspolisenhet har skickats ut på
delning i Polismyndigheten. Beslutet om att inrätta en enhet ska
därefter enligt arbetsordningen fattas av rikspolischefen och mål-
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sättningen är att den nya enheten ska kunna starta upp i början av
2022.

I polisregion Syd har ett projekt om riskreducerande samtal drivits. Idén är att söka upp t.ex. hotutövare för att genom samtal
förmå denne att upphöra med sitt störande eller hotande beteende.

Åren 2021 och 2022 är utmanande ur ekonomiskt perspektiv mot
bakgrund av den tillväxt som pågår. I regionen bedrivs också arbete med planering av hur produktionen av resehandlingar ska
genomföras för att tillgodose medborgarnas behov av service.
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Operativ lägesbild
Biträdande regionpolischefen Jarl Holmström informerar om det
operativa läget i regionen. När det gäller skjutningar har en
minstoiing skett i ett nationellt perspektiv. Förintelsekonferensen
i Malmö i oktober kommer att bli en stor insats såväl nationellt

som regionalt. Arbetet mot cabotage är för närvarande ett tydligt
uppdrag för Polismyndigheten. Även andra brott uppdagas i
samband med kontroller av deima typ av trafik. Inflödet av
barnpomografibrott har ökat. Anledningen är framför allt att
Internetleverantörer utvecklat tekniken för att upptäcka denna
typ av brottslighet.
När det gäller krypterade plattformar började verksamheten med
tjänsten Encrochat i Europa. Där kunde polisen i realtid följa de
kriminellas kommunikation. Ett stort antal grova brott varav bl. a.
flera mord, har kunnat förhindras med hjälp av detta. Ett stort
antal pågående förundersökningar har berikats med nytt material.
Därefter har Polisen arbetat med plattformen Sky vilket också
gett god utdelning. Slutligen pågår arbete med information från
den krypterade tjänsten Anom som också bidragit till att grova
brott kunnat förhindras och stora mängder vapen och narkotika
kunnat tas i beslag. Många misstänkta personer sitter
frihetsberövade med anledning av arbetet, som bedrivits i
samverkan med andra länder.
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Information från nationella insynsrådet
Utgår, se punkt två.
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Särskilda utredningar - särskilt kring det ökade
anmälningsflödet i polisområde IVIalmö
Stina Karlgmnd informerar om verksamheten vid avdelningen
för särskilda utredningar. Under perioden april-maj 2021 har
1059 amnälningar mot polisanställda inkommit i hela polismyn-
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digheten. I polisregion Syd har 301 anmälningar inkommit. Anmälningarna i polisregion Syd är fördelade över ytan förutom i
POKK där inga anmälningar inkommit under perioden. När det
gäller domar har en fällande dom meddelats av hovrätten. Arendet gäller bedrägeri och den anställde polismannen har förlorat
jobbet.
Trenden när det gäller inkomna ärenden i orten Malmö är nedåtgående. Anmälningarna i Kristianstad är få till antalet men där
är trenden uppåtgående. Tjänstefel och våldsbrott är de vanligaste kategorierna i anmälningsflödet.

När det gäller arrestverksamheten i Syd har fem aiunälningar inkoinmit i region Syd och totalt 26 i hela landet underjanuari-maj
2021. Anmälningar om skada i arrest visar på en nedåtgående
trend bade nationellt och i region Syd. Avseende narkotika- och
dopningsbrott är antalet anmälningar stabilt i förhållande till tidigare år. När det gäller dataintrång har antalet anmälningar ökat.
Regionpolisrådets utskott hade möte under gårdagen.
Se bifogad Powerpoint för mer information.
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Fördjupning kring arrestärenden samt regionens
kulturförflyttning efter "Metoo"
Maria Petersson från GSD Syd informerar om arbetet med ärenden som rör arrestverksamheten som är ett nationellt fokusom-

rade enligt beslut i det nationella insynsrådet. Man har analyserat
ett hundratal ärenden i syfte att hitta gemensamma nämnare för
att minska antalet anmälningar i arrestmiljö. Det har inte varit
enkelt att dra generella slutsatser. Ett antal rekommendationer
har tagits fram och skickats ut till polisområdena i regionen.
Polisområde Kalmar Kronoberg har fått ett särskilt uppdrag när
det gäller självmordförsök i arrest eftersom antalet anmälda sådana ärenden har varit fler där än i övriga regionen.
Nästa ämne rör regionens kulturförflyttning efter metoo. Målsättningen är att skapa en kultur där vi tidigt reagerar på konflikter och situationer där kränkningar eller annat olämpligt beteende
kan förekomma. GSD har tagit ut 32 ärenden för genomgång.
Det kan röra sig om t.ex. sexuellt ofredande. Carina Persson har
beslutat att alla ärenden som innehåller kränkning eller annat
olämpligt beteende ska föredras för regionpolischefen.
GSD har fått i uppdrag att mot bakgrund av ovannämnda ärenden, ta fram avidentifierade applikatoriska exempel som ska utgöra diskussionsunderlag vid t.ex. utvecklingsdagar för chefer eller i samband med samverkansmöten med arbetstagarorganisationerna och huvudskyddsombuden.
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Polisen i sociala medier - utmaningar och
möjligheter
Lotta Hansson, chef för Kommunikationsavdelningen i region
Syd, medverkar via telefon p.g.a. tekniska problem. Lotta inleder
med att informera om polisens arbete med sociala medier. Det
har förekommit viss kritik när det gäller detta. Det finns cirka
200 "poliskonton" i Sverige och ett 40-tal av dessa återfinns i
region Syd. Det finns en nationell handbok som klargör hur polisens närvaro på sociala medier ska gå till. Sociala medier är en
viktig kommunikationskanal för Polisen. Det finns dock ett antal
utmaningar och risker att ta hänsyn till.
I region Syd pågår en översyn av hur vi arbetar med sociala medier i syfte att utveckla verksamheten. Det är viktigt att diskussionen om sociala medier i förhållande till polisen är levande och
konstruktiv. Lotta återkommer till regionpolisrådet under hösten
2021 för mer information om den översyn som pågår.

Lotta fortsätter med att redovisa ämnet "polisregion Syd i media". Perioden omfattar maj månad 2021. Vi har en omfattande
mediaflora i regionen vilket medför att trycket är högt i kommunikationsfrågor. Den 6 maj skedde tre detonationer i Malmö vilket är en händelse som sticker ut i flödet. Under en vecka skrivs

500-1000 artiklar om polisen i vår region.

En manifestation i Malmö den 20 maj är ett exempel, där polisen
arbetade aktivt med media för att beskriva och förklara arbetet,
vilket bidrog till att insatsen kunde genomföras på ett lugnt och
kontrollerat sätt.

Det har varit debatt i media om polisens närvaro på landsbygden
där händelser från olika delar av region Syd lyfts fram som exempel. Lokala företrädare för polisen har fått möjlighet att förklara vilket ökat förståelsen för och kunskapen om, polisens arbete.

Ämnet "polisen i media" kommer att vara en stående punkt på
regionpolisrådets dagordning.
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Nästa möte

Nästa möte i regionpolisrådet är den 14 september 2021 och blir
åter ett videomöte.

Punkter till nästa möte: riskreducerande samtal, upplägget inför
planering av kommande chefsdagar och arbetet med applikatoriska exempel inom ämnesområdet kultur- och likabehandling.
Polisen i media där ett antal ärende som funnits i media belyses
och fördjupas. Daniel Jönsson önskar diskutera polisen på lands-

u

6

Polisregion Syd

2021-06-22

A030.370/2021

bygden vilket kan kombineras med punkten polisen i media. Nicolas Westmp önskar att företrädare för gränspolisen kommer
och berättar om sin verksamhet. Joakim Pohlman önskar en re-

dovisning av hur arbetet med lokalförsörjning bedrivs.

Samtliga önskemål om innehåll tas med i planeringen av kommande möten.
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JVlötet avslutas
Carina Persson avslutar mötet och önskar de närvarande en trevlig sommar.
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