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Per-Olov Rapp (s)
Monica Olsson (s)
Ziita Eriksson (m)
Solveig Wiberg (sd)
Agneta Gille (s)
Yvonne Oscarsson (v)
Jonas Nyberg (s)
Leif Johansson (c) – via länk
Carina Sandor (l) – via länk
Tomas Högström (m) – via länk
Frånvarande

Maria Gardfjell (mp)
Magnus Jonsson (s)
Maria Lindelöf (kd)
Mats Gyllander (m)
Michael Rubbestad (sd)
Övriga närvarande

Emil Andersson – Regionkansliet
Anders Ternström – Rättsavdelningen (p. 4) – via länk
Lone Callias – Särskilda utredningar (p. 7) – via länk
Karl von Krusenstierna – LPO Hälsingland
Rickard Eriksson – IGV Ljusdal
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Godkännande av dagordning
Mötet öppnas och alla hälsas välkomna. Ordinarie ordförande har
förhinder och mötet leds av Per Ågren – PO-chef i Gävleborg.
Dagordningen fastställs.
Tomas Högström lyfter frågan om häktet i Västerås och vad status är i
ärendet. Regionen kommer återkoppla med info på lämpligt sätt.

2

Godkännande av protokoll
Protokollet godkänns.

3

Information
Per Ågren ger övergripande information om aktuella frågor i regionen.
Bl.a. berörs de demonstrationer som genomförts av grupperingar från
politiskt extrema grupper i exempelvis Hudiksvall. Beskrivning ges av
hur polisen hanterar denna typ av ärenden, både juridiskt och som
ordningsfråga. Beredskap finns i regionen för att hantera de
utmaningar valrörelsen medför.

4

Resultat av vapenamnestin
Anders Ternström redogör för resultatet av vapenamnestin som
genomfördes 1 feb – 30 april. Totalt har 11 000 vapen lämnats in i
landet, varav ett antal automatvapen.

5

Polisområde Gävleborg – aktuell info
Per Ågren presenterar lägesbilden för polisområde Gävleborg. Både
storstadsproblematik och landsbygd ryms inom samma PO. Långa
avstånd utgör en utmaning resursmässigt, och t.ex. utgör transporter av
häktade fortfarande en belastning.
Ang. brottsligheten i polisområdet beskrivs bl.a. stölder som utförs av
kringresande ligor, narkotika som förekommer både på små och stora
orter och etablering av olika kriminell grupperingar.

6

Hälsingland & Ljusdal– aktuell info
Karl von Krusenstjerna och Rickard Eriksson ger en lokal lägesbild
över Hälsingland och Ljusdal. Särskilt beskrivs de nya arbetsmetoder
som tillämpas för brott i nära relation och rörande egeninitierade
ärenden.

7

Särskilda utredningar
Lone Callias presenterar aktuell statistik gällande särskilda
utredningar. Särskilt fokus denna gång på kategorin tjänstefel.
Önskemål från ledamöter om information vid nästa möte om PANärenden.

8

Avslutning
Per Ågren sammanfattar och avslutar mötet.
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