1(8)

Protokoll
ä^ä
s ^

Polisen

Datum

2021-09-14
Diarienr (åberopas)

Saknr

100
Polismyndigheten
Polisregion Syd

Möte i regionpolisråd Syd
Datum for mötet

Klockan

2021-09-14

13.00-15.30 Videomöte

Plats

Kallade

Maria Ixcot Nilsson (s)
Magnus Pettersson (s)
Lena Wallentheim (s)
Joakim Pohlman (s)
Daniel Jönsson (m)
Jan R Andersson (m)

Katarina Brännström (m)
Nicolas Westrup (sd)
Marlen Ottesen (sd)
Johan Wifralius (sd)
Christina Davidson (c)

Hedvig Åkesson (kd)
Momodou Malcolm Jallow (v)
Pierre Månsson (l)

Eva-Lena Ulvsfält (mp)
Närvarande

Lena Wallentheim (s)
Joakim Pohlman (s)
Daniel Jönsson (m)
Marlen Ottesen (sd)
Johan Wifralius (sd)
Christina Davidson (c)

Hedvig Åkesson (kd)
Eva-Lena Ulvsfält (mp)
Övriga närvarande

Carina Persson
Jarl Holmström

Stina Karlgrund

Åsa Berggren
Pär Cederholm
Susanne Gosenius
Patric Heimbrand
Karin Svahn

Martin Åkesson

Mötesprotokoll regionpolisråd Syd210914.docx

*yy

2
2021-09-14

Polisregion Syd

l

A030.370/2021

Fastställande av dagordning, utseende av
justeringsman och föregående protokoll
Regionpolischefen hälsar de närvarande välkomna.
Till justeringsman utses Joakim Pohlman (s).
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Regionpolischefen informerar
Regionpolischefen informerar om arbetet med planeringsanvisningarna och att det är planerat en planeringsdialog med HR och
ekonomiavdelningen den 4 oktober. Arbetet ska ge förutsättningar för polistillväxten med en anpassning av antalet civila medarbetare under 2021 till 2022. Det pågår ett arbete med bildandet
av en ny gränspolisenhet i region Syd som rikspolischefen beslutade om den 3 september. Detta innebär en nystart av gränspolisverksamheten som är en verksamhet som är starkt påverkad av
det som sker i omvärlden. Bildandet av enheten kommer även att

medföra en omfördelning i budget för 2022.
Regionen genomför kompetensväxling även på andra områden,
speciellt inom utredningsverksamheten som vi testar nu på två
polisområden.

Polismyndigheten har nyligen genomfört en nationell flyttlåda1 i
flera steg, en mot en inledningsvis och sedan genomfördes steg
två som innebar att vi erbjöd fler att komma till regionen och då
främst till gränspolisen men även till POKK Resultatet blev att vi
fick fler hit än vad som lämnade regionen, vilket är positivt.
Det pågår verksamhetsdialoger med alla polisområden och enheter. Vi har genomfört bra dialoger med bra samtal kring vår
förflyttning mot de långsiktiga målen.

Både den nationella och den regionala särskilda händelsen Coröna är avslutad och från och med den l oktober återgår Polismyndigheten till normalläge.

Det pågår nationellt och regionalt arbete att se över fackliga villkor. Arbetet påbörjades efter en genomlysning som intern revisonen gjorde och där man konstaterade att Polisen hade fler fackliga lediga än övriga myndigheter i Sverige. Det är viktigt att vi
har ordning och reda. För närvarande är det endast polisförbundet som tecknat kollektivavtal, övriga arbetstagarorganisationer

faller tillbaka till förtroendemannalagen2. Det pågår nationella

Nationella flyttlådan är en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Polismyndighetens
storlek och spridning över landet ger en unik möjlighet att låta medarbetare flytta till annan ort
men ändå jobba kvar i myndigheten och i samma funktion.

Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
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dialoger med ST inom Polisen och Seko Polisen.
3

Förintelsekonferensen i IVtalmö

Patric Heimbrand informerar om Förintelsekonferensen den 13
oktober som är ett internationellt forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism som äger mm i Malmö.
Coronapandemin gjorde att arrangemanget fick skjutas fram ett
år, det var planerat att det skulle genomföras 2020.
Syftet med konferensen är att 2020 var det 75 år sedan andra
världskriget tog slut och Auschwitz-Birkenau befriades. Endast
ett fåtal av de överlevande från nazisternas koncentrations-och

dödsläger lever fortfarande men kommer snart inte längre att
kunna berätta om sina erfarenheter. 2020 var det 20 år sedan det
första internationella fommet om Förintelsen i Stockholm och inrättandet av International Holocaust Remembrance Alliance

(IHRA). En central målsättning är att fommet inte "bara" ska
vara en plats för intressanta och konstruktiva diskussioner utan
att det också ska leda till konkret handling/action.

Hotbilder har besökarna med sig och det finns en generell hotbild
mot judiska och israeliska intressen. Det beräknas komma statsoch regeringschefer från ett femtiotal länder, företrädare för internationella organisationer. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet. Europarådet samt representanter från FN. Övriga
inbjudna är experter från den akademiska världen och representanter från det globala näringslivet, Heliga Stolen, Sveriges regering, riksdag och kungahus.

Övergripande målsättning för polisens kommendering kring konferensen är att säkerställa att konferensen kan genomföras på ett
tryggt och säkert sätt och att med högt förtroende säkerställa de
gmndlagsskyddade opinionsfriheterna. Vi ska även agera för att
sprida den goda bilden av Sverige och Malmö ur ett nationellt
och internationellt perspektiv samt upprätthålla bilden av svensk
polis som demokratisk och rättssaker.

Påverkan kommer att ske på Malmö med avspärrningar, speciellt
kring Malmömässan på Hyllie och kring de hotell där delegaterna bor. Polisen har bred samverkan med Malmö Stad och regeringskansliet, som är an-angörer, men även med säkerhetspolisen
och dansk polis.

Konferensen hanteras som en särskild händelse i region Syd men
även i andra regioner och NOA för att de ska klara sitt ordinarie
3

Malmö International Fomm on Holocaust Remembrance and Combating Antisemitism
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uppdrag då de förstärker i Syd. Det finns ingen risk att konferensen stalls in p.g.a. Corona, men kan påverka deltagandet och utformningen.

4

Information från nationella insynsrådet
Joakim Pohlman informerar om nationella insynsrådets möte den
7 september.

Rikspolischefen har behandlats för cancer under sommaren med
god prognos.

Stort fokus på gängkriminaliteten som går ner i åldrarna bland
gärningsmännen och som sprider sig till mindre orter. Nu senast
med ett mord i Växjö där två häktats. Det som bör göras är att på
kort sikt tillföra mer resurs och på lång sikt få bättre verktyg med
bl.a. tillfällig lagstiftning för snabbspår.
Lönerörelsen är på gång med diskussioner om brottstillägg utöver öb, d.v.s. tillägg på tider och platser där det begås flest brott
och med speciell satsning på Stockholm som är svårrekryterat.
Det pågår en utbyggnad av Sluta skjut metoden i fler städer i det
långsiktiga arbetet mot gängkriminaliteten.
Polisomsättningen är 3 procent varav 0,5 är pensionsrelaterad.
Statistik personalrörlighet i region Syd:
Avgångar
poliser
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Poliser

Antal éteranställningar/År

Avgångar
civila

tillsvidare
86

139
172
143
139
118
120
2017
21|

2018
25|

110
122
119
119
108
2019

2021 tom

2020
17|

augusti

29|

13|

Totalt
105|

Regionpolischefen tillägger att rikspolischefens kansli har getts i
uppdrag att se över hur resurstillskottet gett för effekter. Regionpolischefen informerar vidare om det pågående tillväxtarbetet
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med walk and talk i Blekinge4, funktionsinriktad polisutbildning och attraheraarbetet till grundutbildningen.
Totalt till polisutbildningens hösttermin finns det l 020 platser
varav 960 är tillsatta. Det finns platser kvar i Växjö men är fullt i
Malmö. Rekryteringsprocessen har utvecklats och förbättrats vilket skapat förutsättningar för en ökad rekrytering och tillsättning
av utbildningsplatser.

5

Särskilda utredningar
Stina Karlgmnd, chef för avdelningen särskilda utredningar, SU,
utredningsenhet Malmö informerar om sin verksamhet.
Under perioden l april -31 maj 2021 upprättades totalt 301 anmälningar mot polisanställda i region Syd. Detta motsvarar ca 28
procent av alla anmälningar i landet under perioden. I 31 av
dessa ärenden inleddes förundersökning, vilket motsvarar ca 10
procent av det inkomna antalet anmälningar i Syd, med följande
fördelning: O i polisområde Kalmar Kronoberg, 11 i polisområde
nordvästra Skåne, 11 i polisområde Malmö, 5 i polisområde
södra Skåne samt 4 i polisområde Blekinge nordöstra Skåne.

De vanligaste brottsrubriceringarna är brott mot tystnadsplikten,
tjänstefel, dataintrång och misshandel i samband med polisingripande. Under samma period har 30 ärenden avslutats vid utredningsenheten i Malmö varav 28 ärenden är nedlagda, 2 ärende ej
inledd fömndersökning samt O ärenden till åtal.
Två domar mot polisanställd har meddelats i regionen under senaste perioden; bedrägeri (villkorlig dom plus försvarskostnader
7919: -). Den polisanställde mister sin anställning vid fällande
dom. En frikännande dom avseende tjänstefel.
Ett av SU: s fokusområden är brott i arrestmiljö och regionpolischefen har gett polisområdescheferna i uppdrag att vidta åtgärder
för att komma tillrätta med problematiken.

6

Riskreducerande samtal

Susanne Gosenius RRI projekt 2019 i Syd ny metod med goda
resultat som riktar sig mot hotaktörerna genom samverkan mel-

4 "Walk-and talk-träffar" där intresserade har möjlighet att under en promenad ställa frågor om
utbildningen till en polis.

Den funktionsinriktade polisutbildningen (FPU) ger ytterligare en väg in i polisyrket samtidigt som den säkerställer att vi attraherar och behåller kompetens och erfaren personal. Utbildningen är ett komplement till ordinarie polisutbildning, vilken även fortsatt kommer utgöra
basen för all polisrekrytering.
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lan Bops och regionala insatsstyrkan. Ca 100 medverkat i projektet, endast 2 har tackat nej.
Se utskickat material.

7

Planering kommande chefsdagar
Lotta Hansson infonnerar om digitalt chefsmöte 28-29 sep och
fysiskt möte 24 november.
Se utskickat material.

8

Polisen i media
Lotta Hansson informerar om Polisen i media de senastemånaderna.

Se utskickat material.
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Kultur- och Ukabehandling
Karin Svahn som är en av representanterna i regionens likabehandlingsråd informerar om uppdrag och verksamhet i rådet. Rådet beslutades sommaren 2017 som en följd av ett regeringsuppdrag. Rådet ska utgöra ett stöd för regionens strategiska ledningsgmpp samt svara för uppföljning. Det har tagits fram en utbildningsmodul för chefer i likbehandling.

Boken Gärningsmannen är polis - används som diskussionsunderlag i olika ledningsgrupper angående polisens tystnadskultur.
Diskussioner förs kring bemötande och jargong på arbetsplatsen
och i rådet tas Goda exempel upp som bör spridas i och utanför
regionen via intrapolis.

I syfte att få in likabehandlingsfrågorna i verksamheten, både
med internt och externt fokus, har regionens likabehandlingsråd
tagit fram Mognadstrappan: ett verktyg i form av en självskattningsmodell där lokalpolisområden, sektioner och andra grupperingar kan skatta sig själva utifrån ett dagstillstånd. Mognadstrappan bygger på de sju diskrimineringsgrunderna plus en som
rådet har valt att kallat "Allmänt internt bemötande" som rymmer olika aspekter av kulturfrågor, exempelvis polis-civil, högt i
tak eller härskartekniker.

6 Brottsoffer och personsäkerhet, Bops
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Operativ lägesbild
Biträdande regionpolischefen informerar om det ökande antalet
skjutningar och sprängningar i hela landet med 220 skjutningar
varav 45 i Syd, (34 under 2020), 35 döda nationellt, (28 under
2020), 4 i Syd, (5 under 2020). Det är inget uttalat storstadsfenomen utan sker även ute i hela regionen. Vid skjutningen i
Araby i helgen gav våra metoder resultat med 8 frihetsberövade
varav två misstänkta för mord.

Släktfejden i Lund som startade med en misshandel vid en busshållplats och som sedan spred sig till centrum och lasarettet i
Lund var en händelse som krävde stora resurser. Vi vill här ut-

veckla vår förmåga att vara snabbare med att analysera material
för att snabbt kunna frihetsberöva misstänkta. Det hela handlar

om två släkter med bl.a. tillresta från Tyskland.
Stenkastningen mot fordon på E65 innebär ett utökat
samarbete med dansk polis och utredningen framskrider väl, men
är ett svårarbetat ärende med lång vägsträcka.
Regionala samverkansrådet har vid senaste mötet beslutat att
göra en gemensam uppföljning för att utvecklas och bli mer effektivt.

Regionen har upprättat en skrivning om det goda utredningsar-

betet på bedrägerisektionen med påföljdsperspektivet i fokus,
vilket visat sig vara effektivt, som ska spridas i landet.

Längs riksväg 23, vid Hultsfred, har det varit stenkastning mot
lastbilar. Det kan vara andra som blivit inspirerade av E65, men
oklart i nuläget.

Vi jobbar underrättelsebaserat mot MC gäng, bl.a. mot s.k. chapters, lokalavdelningar, med rörelser mot närliggande regioner.
11

Nästa möte

12 oktober, vi återkommer om det blir fysiskt i Kristianstad eller
digitalt.
Punkter till kommande möte: kort info om Förintelsekonferensen

dagen därpå, personalstatistik, redovisning ur ett VEK perspektiv, region Syd i media, övergripande bild av MC problematiken
samt djurrättsproblematiken.

Det svenska påföljdssystemet innebär en form av mängdrabatt. Detta kommer till uttryck när
påföljden bestäms vid flera brott. Betydelsen av hur det samlade straffvärdet påverkas av dels
hur många brott det är fråga om och dels hur högt straffvärdet är för det grövsta brottet.
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Årets sista möte är den 21 december och vi återkommer med information kring fördjupningsdagen den 18 oktober.
12

IVIötet avslutas

Regionpolischefen avslutar mötet och tackar de närvarande.
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