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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 Westmp (sd)
Marlen Ottesen (sd)
Johan Wifi-alius (sd)
Christina Davidson (c)

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

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

Nicolas Westmp (sd)
Christina Davidson (c)

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

Carina Persson
Jarl Holmström

Stina Karlgrund
Veronica Ek

Jimmy Modin
Mats Berggren
Ola Hörberg
Jenny Ström
Martin Åkesson
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Fastställande av dagordning, utseende av
justeringsman och föregående protokoll
Regionpolischefen hälsar de närvarande välkomna.

Till justeringsman utses Nicolas Westrup (sd).
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Regionpolischefen informerar
Regionpolischefen inleder med att informera att hon den 30 juni
2022 lämnar sitt uppdrag som regionpolischef i region Syd för att
gå i pension. Sista arbetsdag blir den 4 maj. Rekrytering av ny
regionpolischefhar påbörjats. Nästa möte i regionpolisrådet den
12 april blir hennes sista.

Pågående arbete i regionen är bl. a. årets budgetarbete med budget i balans och tillväxt. Regionen kommer att ha strategidagar
21-22 mars i Karlskrona med den strategiska ledningsgruppen.
Här ska det diskuteras vad-frågor och regionens förflyttning
framåt. Budgetunderskottet blev inte lika stort som befarat. Regionen har utmaningar kring att få den civila resursen i balans då
vi är fler civila och poliser än vad vi har budget för. Regionen
ska minska med 80 civilanställda - främst på den nybildade

gränspolisenheten, GPE, men även i polisområdena ska kompetensväxlingen ske. Det handlar inte om uppsägningar eller kommenderingar av civila utan om kompetens växling.

Det ska nomineras 100 medarbetare till FPU' och VPU2 till våren 2023 och annonser kommer ut i närtid.

Det är totalt 635 antagna i Syd till vårens grundutbildning, FPU
och VPU. I Syd har ca 100 medarbetare visat intresse för VPU
men utfallet är f n okänt. Regionen har många nominerade till
FPU, senast hade vi 35 nominerade varav 11 klarade testerna vilket är högt.

Regionen arbetar både med attrahera- och behålla-perspektivet i
samverkan med lärosätena för att säkerställa att aspiranterna

* Funktionsinriktad polisutbildning 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.

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 gmndutbildning 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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omhändertas på ett bra sätt i regionen så att de stannar kvar och
blir trygga poliser.

Regionen arbetar för att säkerställa resursen på GPE för att
kunna omhänderta regeringsuppdraget om gränskontroll.
Det har påbörjats en översyn för att se om Malmö kan delas upp i
tre lokalpolisområden istället för som nu två för att bli ännu effektivare. Även Helsingborg är föremål för en organisatorisk
översyn.

Olika lokalprojekt pågår i regionen. Det har genomförts ett arbete där bl. a varje polisstation har besökts av den regionala lokalsamordnaren och det har tagits fram en strategisk plan för
framtiden. Nya lokaler är på gång i bl.a. Malmö och Kristianstad.
Vad avser resehandlingsverksamheten har regionen fattat beslut
om åtaganden om tider som är fördelade på polisområdena och
som blir säsongsanpassade. Biometristationema (passtolpar) där
antalet är tillräckligt men kanske inte är placerade optimalt, så
kommer en genomlysning att genomföras så att vi säkerställer
servicen till medborgarna i regionen.
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Operativ lägesbild
Bitr. regionpolischefen informerar.

Konflikten i Köpenhamn med kopplingar till Sverige pågår fortfarande och samverkan fungerar väl med dansk polis.
Den särskilda händelsen Corona - både för vårt uppdrag men
även mot våra fyra länsstyrelser, har fungerat mycket väl och
kommer att avvecklas den 28 februari 2022 med anpassning till
ordinarie verksamhet.

Polismyndigheten har en särskild hantering av det säkerhetspolitiska läget i med samverkan med andra myndigheter.
Politikern Rasmus Paludan har ansökt om att hålla en allmän

sammankomst i Malmö den 25 febmari3 och i Göteborg dagen
efter vilket kan föranleda eventuella ordningsstömingar.
Vi arbetar med våldsbej åkande extremism tillsammans med Säkerhetspolisen och arbetet pågår till stora delar ute i de olika lokalpolisområdena.

3 Ansökan från politikern är under behandling. Inget beslut har ännu tagits av polisen. Paludan
vill genomföra sitt arrangemang i stadsdelen Rosengård i Malmö. Det är en politisk sammankomst där han bland annat vill protestera mot islamistisk extremism.
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Skolattackerna i Eslöv och Kristianstad håller vi på att analysera
där vi bl. a sett inslag av psykisk ohälsa och utanförskap.
Nationellt så har det totalt i landet under januari skett 24 skjutningar med fem avlidna (två avlidna under samma period 2021)
och i Syd sju skjutningar med en avliden (en avliden under
samma period 2021) samt flera sprängningar.
Arbetet inför höstens val har påbörjats.

Barns rättigheter - att förvara barn i arrest (15 - 18 år) kräver
särskilda skäl. Regionen följer detta nogsamt och har sett behov
av att förbättra våra rutiner.

Fotbollssäsongen har börjat och det kommer sannolikt att bli
mycket publik efter det att Corona restriktionerna upphört. Frå-

gan om bl. a "bengaler" är aktuell just nu med hur vi ska hantera
denna problematik.

Regionen har biträtt med förstärkning till polisregion Stockholm
sedan januari 2022 med bl. a specialister och ingripandepoliser

för att underlätta den ansträngda situationen där6.
Fråga från regionpolisrådet: Hur hanterar polisen kommunikationen kring skjutningar och sprängningar gentemot trygghet
och otrygghet för allmänheten? Detta är en utmaning där vi använder våra kompetenser på bl. a kommunikationsavdelningen
för att hantera frågan på ett optimalt vis. Här är det viktigt att det
syns att samhället totalt står upp i händelsen där polisen och
kommunen gör det tillsammans och är ute i områdena för att
fånga medborgarnas oro. Sekretessfrågor hindrar oss att gå ut
med information om en händelse som sannolikt kunde minska
oron hos den enskilde.

4 1§ Artiklarna l-42i Förenade nationernas konvention den 20 november 1989 om barnets
rättigheter ska i originaltexternas lydelse ska gälla som lag. Denna lag träder i kraft den l januari 2020 då Barnkonventionen blir Bamrättslagen. I Artikel 3 anges att vid alla åtgärder som
rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Beslut ska tas utifrån

barnets bästa men inte vara styrande i alla situationer utan andra hänsyn kan väga tyngre.

5 Bengalisk eld eller bengaler är ett slags fyrverkeripjäs som oftast består av ett papprör som är
cirka 5-20 centimeter långt och 3^1 centimeter i diameter. Inuti pjäsen finns ett brännbart
ämne med metallsalter; oftast är grundinnehållet salpeter, svavel och antimonsulfid. Vid antandning brinner den bengaliska elden med en klart lysande låga som är 10-30 centimeter hög.
Brmntiden varierar oftast från en minut upp till fyra minuter. Beroende på typen av tillsatt metall brinner bengalen med olika färg. Bengaliska eldar har ibland även en "förvandlingseffekt"
som gör att de skiftar färg efter en viss tid. Pjäsen innehåller då två lager med olika metaller.
Bengaliska eldar är populära bland vissa fotbollssupportrar som antänder dem på läktaren på
arenorna vilket har varit uppe för debatt om förbud med motiveringen ökad brandrisk samt att
röken både kan försena matchen (om domaren väljer att avbryta) men även risken för främst
astmatiker.

6 Läget i region Stockholm är mycket ansträngt, med utredningar och operativt arbete kopplat
till den grova våldsutvecklingen i kriminella miljöer. Med anledning av detta har nationella
operativa avdelningen fattat beslut om en större resursförflyttning från bland annat region Syd
till Stockholm.
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Information från nationella insynsrådet
Joakim Pohlman (s) informerar om senaste mötet den l februari
2022 i insynsrådet som genomfördes digitalt. Nästa fördjupningsdag blir inte förrän i mars 2023 och inget i år.

Rikspolischefen informerade om det säkerhetspolitiska läget där
Polisen stödjer Försvarsmakten, decemberbrevet, beslutade utvisningar med totalt 18 000 öppna ärenden varav 10 000 berörda
avvikit. Chefen NOA informerade om det dödliga våldet där antalet döda ökat, bl. a med anledning av att det numera avlossas
fler skott vid varje tillfälle, drönarincidentema - här fiims intressanta delar av dessa även om flertalet var något annat än drönare.
Attraheraarbetet är en stående punkt, många som söker faller på
psykologtest och personlig mognad. Vi konkurrerar bland sökandeskaran med andra statliga myndigheter. Ca 50 procent av de
sökande är under 25 år. Vi behöver nå fler sökande från andra

gmpper än de som söker idag - en bredare grund för sökande
från hela samhället behövs. Arbete pågår att försöka behålla de
som ska gå i pension lite längre.
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Särskilda utredningar
Stina Karlgmnd, chef för avdelningen särskilda utredningar, SU,
utredningsenhet Malmö informerar om sin verksamhet.
Under perioden l december 2021 -31 januari 2022 upprättades
totalt 178 anmälningar mot polisanställda i region Syd. Detta
motsvarar ca 16 procent av alla anmälningar i landet under perioden. 144 av dessa ärenden inleddes förundersökning, vilket
motsvarar ca 25 procent av det inkomna antalet anmälningar i
Syd, med följande fördelning: 5 i polisområde Kalmar ICronoberg, 12 i polisområde nordvästra Skåne, 11 i polisområde
Malmö, 15 i polisområde södra Skåne samt l anmälan i polisomrade Blekinge nordöstra Skåne.

De vanligaste brottsrubriceringarna är tjänstefel, dataintrång och
misshandel i samband med polisingripande. Under samma period
har 61 ärenden avslutats vid utredningsenheten i Malmö varav 57
ärenden är nedlagda samt 4 ärenden till åtal.
Avkunnad dom Lunds TR den 24 januari 2022: barnpornografibrott - frikännande dom.

7 Promemoria till departementet från Polisen med förslag till att minska utvecklingen av de
grova brotten och barn och brott i utsatta oråden i första hand.
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Gränskontroll - verksamhetsinformation

Mats Berggren chef för RGPE, som startade den 24 januari 2022,
presenterar sig. Han informerar om gränspolisarbetet det senaste
året.
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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Nästa möte
Nästa möte den 12 april 2022, fysiskt i Kristianstad.

Punkter till kommande möten: uppföljning arrestuppdragen till
polisområdena, kultur och likabehandlingsfrågor inom polisen,
studiebesök polisutbildningen i Malmö samt gränspolisenheten i
Malmö när Corona läget medger det.
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JVtötet avslutas

Regionpolischefen avslutar mötet och tackar de närvarande.

Vi^| protokollet: p\

Justeras

L^^
Martin Åkesson

Ordförande
^

C6VLinä :Pew^oyv
Carina Persson

Nicolas Westrup

^

