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Fastställande av dagordning, utseende av
justeringsman och föregående protokoll
Regionpolischefen hälsar de närvarande välkomna.
Till justeringsman utses Katarina Brännström (m).
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Regionpolischefen informerar
Regionpolischefen inleder med information kring arbetet med
budget för 2022.

Nya poliser kommer till oss men det är fortsatt svårt att rekrytera
till polisutbildningen som starter våren 2022. Vi genomför
många insatser kring attraheraarbetet ute i regionen med bl. a fysiska informationsträffar, chattar i sociala medier, Walks and
talks och det viktiga uppdraget att ringa till de personer som kan
anmäla sig till prövning men som ännu inte har gjort det.

Det kommer ett beslut om ny kravprofil som ska harmonisera
med att man kliver in som student till utbildningen och inte som
nu för en färdigutbildad polis.

Syd har många nominerade i den funktionsinriktade polisutbildningen, FPU, senast hade vi 35 och 11 klarade testerna vilket är
högt. Vi har även den verksamhetsintegrerade polisutbildningen,

VPU2, som nu även ger möjlighet att erhålla placering i samtliga
polisregioner.

Vi har även startat upp ett chefsförsörjningsprogram mot strategisk nivå med tester och intervjuer och som ska börja februari
2022. Region Syd hade flest sökande och flera av dem har tidigare genomfört stabspraktik. Regionen tilldelades tre platser med
kursstart efiter helgerna.

Regionen behöver fortsätta anpassa vår civila kompetens med
bl.a. att rekrytera specialister för att möta omvärldens krav.

Kravprofilen for sökande till grundutbildningen för att bli polis, är uppbyggd på tre delar, en
psykologisk, en fysisk och en medicinsk del.

21 januari 2022 startade en ny variant av den funktionsinriktade polisutbildningen, den som
kallas verksamhetsintegrerad (VPU). Den riktar sig till den som idag är civilanställd men som
skulle vilja bli polis. Utbildningen är en grundutbildning till polis och vänder sig till redan
civilt anställda medarbetare i Polismyndigheten. Utbildningens form bygger på att deltagaren
studerar och arbetar parallellt, vilket betyder att studietakten blir något lägre och därmed tar
2,5 år att genomföra.
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Tillväxt ur ett verksamhets-, ekonomi- och
kompetensperspektiv
Monica Hallberg, Anna Bjärenlöv och Pia Ostling informerar om
budgetförutsättningar, tillväxt mm för region Syd.
Se bilaga.
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Information från nationella insynsrådet
Joakim Pohlman (s) informerar om senaste mötet i insynsrådet
som skedde fysiskt på plats i Stockholm.
Rikspolischefen, RPC, presenterade arbetet med polisens tillväxt
samt om det ekonomiska tillskottet. Problemet med rekrytering
är till Stockholm, där man inte växer i önskvärd takt. Särskilda

satsningar kommer att genomföras för att öka attraktiviteten till
Stockholm.

Arbete pågår om hur man ska kunna göra karriär inom ingripandeverksamheten och på så sätt stanna kvar längre i yttre tjänst.
RFC har inlett diskussioner med departementet om vad som händer efter 2024 - ska Polisen fortsätta växa eller ska vi ligga kvar
på 2024 års nivå. Detta kan även påverka antalet utbildningsplatser.

28 procent av de poliser som slutar återvänder till myndigheten
nationellt (ej pensionsavgångar).

Nationella kameraprojektet; hur ska det filmade materialet omhändertas är en viktig fråga, men även omhänderta all andra data
som kommer bl. a. via frihetsberövades mobiltelefoner.

Polisen gör vad vi kan men politiken måste, framförallt i kommunema, satsa på den brottsförebyggande verksamheten.
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Särskilda utredningar
Stina Karlgrund, chef för avdelningen särskilda utredningar, SU,
utredningsenhet Malmö informerar om sin verksamhet.
Under perioden l oktober -30 november 2021 upprättades totalt
310 anmälningar mot polisanställda i region Syd. Detta motsvarar ca 23 procent av alla amnälningar i landet under perioden. I
43 av dessa ärenden inleddes fömndersökning, vilket motsvarar
ca 14 procent av det inkomna antaletanmälningar i Syd, med följande fördelning: 9 i polisområde Kalmar Kronoberg, 6 i polisområde nordvästra Skåne, 12 i polisområde Malmö, 13 i polisområde södra Skåne samt 3 i polisområde Blekinge nordöstra
Skåne.
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De vanligaste brottsmbriceringarna är tjänstefel, dataintrång och
misshandel i samband med polisingripande. Under samma period
har 41 ärenden avslutats vid utredningsenheten i Malmö varav 47
ärenden är nedlagda samt 7 ärenden till åtal.
Avkuimad dom Växjö TR den 25 november 2021: bedrägeri,
försök till bedrägeri, osant intygande. Villkorlig dom och 50
dagsböter x 50: - blir 2 500:-+ 800: - samt skadestånd till Polismyndigheten på l 800: -, totalt 5 100: -.
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Sluta skjut - ett nytt upplägg
Veronica Ek informerar om IPVI (Intimate Partner Violence

Intervention) som riktar sig mot våld i nära relationer.
Se bilaga.
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Polisen i media

Jimmy Modin informerar om aktuellt i media den senaste tiden.
Se bilaga.
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Kamerabevakning lokalt - även på mindre orter
Jimmy Lindin informerar om kamerabevakningsarbetet i region
Syd. Ledamöterna önskar en återkoppling om arbetet i regionen
innan sommaren 2022.

Se bilaga.
Fråga under mötet: Kan besluten överklagas?

Svar: Vid missnöje görs en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten, före detta Datainspektionen, IMY, som tar ställning till
om de ska göra en tillsyn.

9

Operativ lägesbild
Biträdande regionpolischefen informerar om den operativa lägesbilden. Inflödet av inkomna ärenden har minskat i Syd, bl.a.
skadegörelse- och narkotikabrott vilket innebär ca 10 000 ärenden färre än tidigare motsvarande period.

Totalt inträffade 330 skjutningar i landet under året med 44 avlidna likt förra året. Vi har haft 64 skjutningar i Syd, något fler
än 2020 men med större geografisk spridning Totalt 6 avlidna
jämfört med 5 under 2020.

Vi har en allvarlig våldskonflikt i Köpenhamn med kopplingar
till Skåne. Våldsamheter i Köpenhamn den senaste tiden har
skett med koppling till dödsskjutningen i Bunkeflo nyligen. Vi i

5

2021-12-21

Polisregion Syd

A030.370/2021

Syd har nu daglig direktkontakt med dansk polis för att spara tid
och bli effektivare.

Det är en ansträngd situation i Stockholm som föranlett nationell
resursförstärkning från hela landet.

Vi har beslutat om särskild händelse Corona gräns med anledning av de nya kraven på inresande till Sverige. Vi har i princip
100 procent kontroll mot Danmark och stickprov i övrigt vilket
ger utmaningar till regionen.

Beredning av behovet av livvakter utöver säkerhetspolisens uppdrag pågår och kommer att redovisas våren 2022.
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Nästa möte
Nästa möte den 15 februari 2022.

Punkter till kommande möte: återkoppling på gränskontrollarbetet efter helgerna, gängkonflikterna i Köpeiihamn och kopplingen
till Sverige samt besök på polisutbildningen i Malmö när Corona
läget medger det.
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Mötet avslutas

Regionpolischefen avslutar mötet och tackar de närvarande för
det gångna året och önskar alla en god jul och gott nytt år.
y^d protokollet:
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