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Datum
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Diarienr (åberopas)

Saknr
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Möte i regionpolisråd Syd
Datum for mötet

Klockan

2021-10-12

13.00-15.30 Videomöte

Kallade

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

Nicolas Westrup (sd)
Marlen Ottesen (sd)

Hedvig Åkesson (kd)
Momodou Malcolm Jallow (v)
Pierre Månsson (l)
Eva-Lena Ulvsfält (mp)
Övriga närvarande

Carina Persson
Jarl Holmström

Stina Karlgrund
Veronica Ek

Morgan Fredvi
Lotta Hansson
Patrik Andersson

Åsa Nilsson
Martin Åkesson
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Fastställande av dagordning, utseende av
justeringsman och föregående protokoll
Regionpolischefen hälsar de närvarande välkomna.
Till justeringsman utses Daniel Jönsson Lyckestam (m)
Regionpolischefen meddelar att hon lämnar mötet ca 13.30 med
anledning av ceremoni hos judiska församlingen i Malmö.

2

Regionpolischefen informerar
Regionpolischefen inleder med information kring den tragiska
händelsen, på vägen från Stockholm till Malmö. Det är ännu
oklart hur olyckan inträffade och det pågår utredningar i tre spår,
trafikolyckan utreds av avdelningen för särskilda utredningar,
SU, en utredning för att utesluta yttre påverkan eller annat - hanteras av nationella operativa avdelningen, Noa, för att få en objektiv hantering samt utredning om arbetsplatsolycka då den
skedde under tjänstgöring. I den sistnämnda har regionen kontakt
med arbetsmiljöverket, AMV.

Regionens krisberedskapsstöd har aktiverats och de medarbetare
som har varit inblandade i ärendet kommer har fått krisstöd på
olika platser i regionen. Händelsen har påverkat många medarbetare.

Det pågår ett arbete med planeringsdialoger där vi har 4842 poliser i regionen som mål värde den l januari 2025.
Vid vår dialog den 4 okt redovisade vi bl.a. ekonomin inklusive
kostnader på ca 45 miljoner för förintelsekonferensen. Det har
avsatts 500 miljoner för att täcka årets underskott i Polismyndigheten och budskapet vi får från ekonomiavdelningen, EA, är att
vi kommer att kunna anpassa vår civila resurs och mottagandet
för våra nya poliser och civila specialister. Vi arbetar för att hitta
en långsiktig balans, men en lättnad är att vi inte behöver bära
kostnader för förintelsekonferensen och att vi får kompensation
för vårt underskott.

Regionen kommer att genomföra en ledningskonferens kommande vecka för att bl.a. diskutera hur vi förbättrar vårt arbete

med grova brott.

Arbete pågår med lönerevision för de som är anslutna till SACO,
ST och SEKO och arbetet med Polisförbundet, PF, fortsätter.
Det är stort fokus på utredningsverksamheten där regionen driver
på arbetet med bedrägeriärenden och där vi får fler misstänkta
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genom systemet med påföljden i fokus. Vårt arbete har även
väckt nyfikenhet i övriga landet.

3

Mötesagenda 2022
Regionpolischefen föreslår följande mötesdagar för regionpolisrådet under 2022; 15 februari, 12 april, 21 juni, 27 september, 25
oktober samt 20 december. Samtliga möten är klockan 13.00 -

16.00. Martin Åkesson undersöker ev. möjlighet att medverka
digitalt.

4

Förintelsekonferensen i IVtalmö
Biträdande regionpolischefen informerar om förintelsekonferensen i Malmö i veckan. Vi har utsett dubbla kommenderingsche-

fer, KC, med biträdande kommenderingschefer för att kunna
verka dygnet runt.

Fr. o m i lördags morse gick vi in i ett operativt läge med avspärrningar, bombsök mm. 49 länder deltar i konferensen och 25
organisationer varav de flesta delegaterna har kommit idag.
Det har genomförts omfattande förberedelser med planspel och
kommenderingen har övat för att hantera bl.a. terrorangrepp. En

nationell bedömandegmpp finns med under veckan.
Förintelsekonferensen hanteras som en regional särskild händelse, SH. Noa, region Stockholm och region Väst har egna SH
för att säkerställa den egna polisverksamheten då de lämnat stora
delar av sin resurs till Syd. Även vi själva har beslutat om ytterligare en SH för att hantera det som ligger utanför förintelsekonferensens SH.

Även om vi avstått en del av resursen med anledning av något
sänkt hotbild så tar eskorterna av delegaterna och gästerna en
stor del av resursen. Vår bedömning är att det ser bra ut i nuläget
och inga indikationer om större opinionsyttringar.
Statsministern tillsammans med regeringskansliet är de som bjudit in till mötet och även bestämt vem som ska bjudas in. Detta
medför då konsekvenser med bl.a. störningar i trafiken i Malmö
då säkerheten för deltagarna måste säkerställas och då medför
detta i sin tur avspärrningar, eskorter mm.

' En bedömandegrupp syftar till att följa upp om beslut om inriktning av polisverksamheten
följs. Inriktningen beskriver vad som ska uppnås för att lösa givet uppdrag.
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Information från nationella insynsrådet
Joakim Pohlman informerar om senaste insynsrådet och vad som
togs upp där. Sprängningen i Göteborg och gängskjutningar togs
upp.

Attraherakampanjen till polisyrket pågår och 915 är antagna till
kommande utbildningsomgång.

Vi har 80 platser till funktionsinriktad polisutbildning, FPU2, till
hösten 2022

Diskussion förs med bankerna för ett utökat samarbete i syfte att
försvåra brott.

Villkorstrappan3 borttagen, men utmaningar finns fortfarande
mellan supporterklubbar och polisen.

Chefen Noa, Johan Olsson, gick igenom det dödliga våldet. Färre
skjutningar men fler döda. "Sluta skjut" sprids till andra delar av

landet och en variant genomförs i Stockholm. Återvändare från
IS och hur vi arbetar med dessa.
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Personalstatistik

Morgan Fredvi informerar om personalrörligheten mm inom Polismyndigheten i allmänhet och region Syd i synnerhet.
Se bilaga.
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Särskilda utredningar
Stina Karlgmnd, chef för avdelningen särskilda utredningar, SU,
utredningsenhet Malmö informerar om sin verksamhet.
Under perioden 1-30 september 2021 upprättades totalt 162
anmälningar mot polisanställda i region Syd. Detta motsvarar ca
26 procent av alla anmälningar i landet under perioden. I 14 av
dessa ärenden inleddes förundersökning, vilket motsvarar ca 9
procent av det inkomna antalet anmälningar i Syd, med följande
fördelning: l i polisområde Kalmar Kronoberg, 4 i polisområde
nordvästra Skåne, 5 i polisområde Malmö, 2 i polisområde södra
Skåne samt 2 i polisområde Blekinge nordöstra Skåne.

2 Utbildningen vänder sig till medarbetare som har en specialistkompetens som behöver kompletteras med polismans befogenhet. Främst inom det utredande eller brottsförebyggande
området inom kärnverksamheten, exempelvis utredare, FU-ledare, analytiker, IT-forensiker.
Välkomna att nominera är också Gränspolisen, PKC, UND och Nationellt IT-brottscentrum.

3 Enligt ordningslagen får polisen ställa upp villkor för den som arrangerar en offentlig till-

ställning. I ett dokument från 2016 utvecklar myndigheten hur det ska tillämpas. Där används
begreppen "åtgärdstrappa" och "villkorsstege", men "villkorstrappa" är ordet som etablerats.
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De vanligaste brottsmbriceringama är brott mot tystnadsplikten,
tjänstefel, dataintrång och misshandel i samband med polisingripande. Under samma period har 19 ärenden avslutats vid utredningsenheten i Malmö varav 14 ärenden är nedlagda samt 5
ärenden till åtal.
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Polisen i media
Lotta Hansson informerar om aktuellt i media den senaste tiden.
Se bilaga.
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IVtC-problematiken, en övergripande bild.
Patrik Andersson informerar om MC-problematiken, både nationellt men främst i region Syd.

Antalet fullvärdiga medlemmar och aktiva i Syd är konstant över
åren. Viktigast just nu är att förhindra etablering i kommunerna
genom samarbete med dem och fastighetsägarna. Att jobba proaktivt mot etableringar är effektivt. Exponering i media för att
medvetandegöra grannar m.fl. om en pågående etablering.
MC klubbarna har hållit en låg profil och vill inte konfronteras
och konkurrera med de övriga kriminella gängen och nätverken.
10

Djurrättsproblematiken
Åsa Nilsson informerar om arbetet kring djurrättsproblematiken i
regionen.

Se bilaga.
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Operativ lägesbild
Biträdande regionpolischefen informerar om den operativa lä-

gesbilden. RDC håller på att utvärderas, mycket talar för en
fortsättning.

Det har genomförts en egenkontroll kring ärenden med våldtäkter då Syd redovisat något färre ärenden än övriga regioner. Vi
har identifierat nio olika framgångsfaktorer och vi ska rätta till
brister.

Dödliga våldet tom sep 249 skjutningar i Sverige med 38 döda.
50 skjutningar i Syd med 6 avlidna. Tidigare ett stadsfenomen
men numera är det spritt även till mindre städer och orter.

4 RDC (regionalt driftcentra) har i uppdrag att arbeta sammanhållet utifrån de insatser som är i
behov av regional samordning för att nå största effekt. Man ska samverka och utgå från
ROLG:s inriktning genom att samordna, prioritera och koordinera lokala och regionala läges-

bilder
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Revidering av utsatta områden pågår och beträffande områdena
Karlslund och Araby diskuteras om en eventuell nedgradering.
5
Satsning sker på vår tekniska förmåga genom tekniklyftetj.

12

Nästa möte

Fysiskt möte den 21 december i Kristianstad med landgång.
Punkter till kommande möte: nytt upplägg i Sluta skjut, VEK
med Monica Hallberg samt kamerabevakning lokalt, även på
mindre orter - hur resonerar polisen?
13

Mötet avslutas

Biträdande regionpolischefen avslutar mötet och tackar de närvarande.

id protokollet:!

^(-

Justeras

1^
7

Martin Åkesson

Daniel Jönsson Lyckestam

Ordförande

Camna '^c?^
Carina Persson

5 Polismyndigheten arbetar för att genom ett tekniklyfit väsentligt förbättra den tekniska förmågan. Tekniklyftets syfte inom IT-området är att med utgångspunkt från den organisation
och moderna IT-miljö som Polismyndigheten etablerat möjliggöra snabba språngvisa förmågeökaingar, så att polisen bättre kan bekämpa öka lagföringen avseende olika typer av brottslighet t.ex. terrorism och grov organiserad brottslighet.

