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Hälsingerådet 2015-12-02 

Tid och plats 
Orbaden konferens, 09.00 - 14.00 
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Beslutande 
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Eva Fors 
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Inga Malm 
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Helena Sundberg 
Rolf Ångström 
Jan Ekholm 
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Gudrun Ekblom 
Lars Ekengren 
Ann-Gerd Berglund 
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Söderhamn 
BolJnäs 
Bollnäs 
Hudiksvall 
Hudiksvall 
Ljusdal 
Nordanstig 
Ovanåker 
Ovanåker 
Söderhamn 

Bollnäs 
Hudiksvall 
Ljusdal 
Nordanstig 
Söderhamn 

ordförande 

Hälsingerådet 

Polisen, lokalpolisornråedschef i Hälsingland 
Polisen, kommun polis Bollnäs, Ovanåker 
Polisen, kommunpolis Ljusdal 
Polisen, kommunpolis Söderhamn 
Polisen, kommunpolis Nordanstig och Hudiksvall 

Hälsinglands/Gävleborgs idrottsförbund 
Distriktsidrottschef, Hälsingland 
Distriktsidrottschef, Gästrikland 

Hudiksvalls kommun 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsingerådet 2015-12-02 

Utses att justera 
Marie Centerwall 

ca 
Inga Malm, se~eterare 

~-fö-ra-n-de

~ {Mierudli 

Marie Centerwall, justerande 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsingerådet 	 2015-12-02 

Innehållsförteckning 

§ 198 Mötets öppnande 

§ 199 Val av justerande 

§ 200 Föredragningslista 

§ 201 Föregående protokoll 

§ 202 Polisen i Hälsingland 

§ 203 Hälsinglands Idrottsförbund 

§ 204 Kungligt besök i Hälsingland 

§ 205 Hälsingland turism 

§ 206 Hälsingegårdar 

§ 207 Hälsingerådet 2016 
- sammanträdesdagar och -platser 
- finansiering 
- samordning 

§ 208 	 Rapporter 
- ekonomisk ställning 
- svar från Skatteverket 

§ 209 Övriga frågor 

§ 2lO Mötets avslut 

Ordförande Justerande 	 Utdragsbestyrkande 

~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsingerådet 2015-12-02 

§ 198 Mötets öppnande 

Ordförande Sven-Erik Lindestam hälsade Hälsingerådet välkommet till Orbaden 
konferens, och förklarade mötet öppnat. 

Justerande Utdrags best yrkande 

/fe 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsingerådet 2015-12-02 

§ 199 Val av justerande 

Marie Centerwall, Bollnäs, utsågs att justera dagens protokoll. 

Ordförande Justerande U tdrags bes t yrkande 

/te 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsingerådet 2015-12-02 

§ 200 Föredragningslista 

Den förslagna föredragningslistan fastställdes, med viss justering under punkten 
om Hälsingland turism. 

Ordförande Justerande Utdrags best yrkande 
-...-/ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsingerådet 2015-12-02 

§ 201 Föregående protokoll 

Protokollet från föregående Hälsingeråd är justerat, distribuerat till respektive 
kommun och publicerat på Hälsingerådets hemsida. 

Ordförande Justerande Utdrags bestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
8Hälsingerådet 2015-12-02 

§ 202 Polisen i Hälsingland 

Lokalpolisområdeschef Kristina Holgersson och kommunpoliserna Helena 
Sundberg i Bollnäs och Ovanåker, Rolf Ångström i Ljusdal, Jan Ekholm i 
Söderhamn, samt Johan Gramenius i Nordanstig och Hudiksvall, informerade 
Hälsingerådet om hur polisens nya organisation tagit form i lokalpolisområde 
Hälsingland. 

Polisen går från 21 myndigheter till 1, med 7 regioner och nationella avdelningar, 
med 6 beslutsnivåer. För Hälsinglands kommer att finnas 4 polisstationer och 2 
områdespolislokaler. 

Kommunerna skriver samverkansavtal med polisen, och kommer överens om 
vilka medborgarlöften som ska gälla i respektive kommun. 

De nya kommunpoliserna kommer att ha en samordnande funktion och vara en 
länk mellan polisen och kommunmedborgarna. 

Polisen informerar om, och bjuder in till deltagande i ett pilotprojekt om våld i 
nära relationer. 

Hälsingerådet lyfter den viktiga frågan om distansutbildning av poliser som en 
väg för att trygga försörjningen av poliskompetens i hela landet. 

Hälsingerådets beslut: 
Ordförande tackar för informationen, och konstaterar att det är nödvändigt med 
regelbunden dialog mellan Hälsingerådet och polisledningen i landskapet. 

Hälsingerådet tackar ja till att delta enligt plan, i ett projekt om våld i nära 
relationer. 

Hälsingerådet stöder även polisens arbete för att få till stånd distansutbildning av 
poliser. 

Presentation bifogas. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsingerådet 2015-12-02 

§ 203 Hälsinglands idrottsförbund 

Gudrun Ekblom, Hälsinglands/Gävleborgs idrottsförbund, Lars Ekengren, 
distriktsidrottschef i Hälsingland och Ann-Gerd Berglund, distriktsidrottschef i 
Gästrikland, informerade Hälsingerådet om sin verksamhet. 

I sin information tydliggjorde man att idrotten utifrån sin värde grund kan spela en 
viktig roll i samhället, och bidra till god integration. 

Man informerade även om att Hälsinglands idrottsförbund och Gästriklands 
idrottsförbund går samman och bildar Gävleborgs idrottsförbund. 

Hälsingerådets beslut: 
Hälsingerådet tackar för intressant information. 

0;.Q.förande Justerande U tdrags bes t yrkande 
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Hälsingerådet 2015-12-02 

§ 204 Kungligt besök i Hälsingland 

Hälsingerådet har vid ett flertal tillfållen diskuterat frågan om att bjuda in 
hertiginnan av Hälsingland, prinsessan Madeleine, att besöka Hälsingland under 
2016. Hudiksvalls kommun har arbetat vidare med frågan, och landsbygdsstrateg 
Olle Persson presenterade ett förslag till program och inbjudan till besök i 
Hälsingland. 

Hälsingerådets beslut: 
Hälsingerådet ställer sig bakom inbjudan. 

Or4förande Justerande Utdrags bestyrkande 

~ tic 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsingerådet 2015-12-02 

§ 205 Hälsingland turism 

Syftet med mötespunkten var att region Gävleborg skulle rapportera om nuläget i 
frågan om Hälsingland Turism till Hälsingerådet. Regionen besöker och för 
resonemang med samtliga kommuner, men dessa samtal var inte var slutförda vid 
rådets sammanträde. 

Hälsingerådet har haft platser som adjungerade i styrelsen för Hälsingland turism, 
och frågan om fortsatt representation diskuterades . 

Hälsingerådets beslut: 
Hälsingerådet bordlägga frågan. 

Ordförande Justerande Utdrags best yrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Hälsingerådet 2015-12-02 

§ 206 Hälsingegårdar 

En ansökan om projektmedel för att bemanna en organisation som ska hålla 
samman och arbeta framåt med världsarvet Hälsingegårdar, är inlämnad till 
Region Gävleborg. Ljusdals kommun ansvarar för ansökan, men alla kommuner i 
Hälsingland omfattas. 

Kommunchef Claes Rydberg, Ljusdals kommun informerade om att en styrgrupp 
för det planerade projektet är bildad, där ingår Region Gävleborg, Ljusdals 
kommun och Länsstyrelsen. 

Markus Evenson, Ljusdals kommun, rapporterade om ett möte mellan 
Länsstyrelsen, Företagarna och Region Gävleborg. Där diskuterades bland annat 
den förvaltningsplan som skrevs vid tillblivelsen av världsarvet. Planen behöver 
förändras, till att även omfatta koppling till Hälsingerådet, turism och Region 
Gävleborg. 

Hälsingerådets beslut: 
Ordförande tackar för informationen, och Hälsingerådet fortsätter att bevaka 
frågan. 

Ordförande Utdrags best yrkande 

§' 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsingerådet 2015-12-02 

§ 207 Hälsingerådet 2016 

Rådet fastställde sammanträdesplan , finansiering och samordning för 2016. 

Hälsingerådets beslut: 

Sammanträdesplan för 2016: 
3 februari Stockholm, studiebesök 

16 mars Ovanåker 

25 maj Orbaden 

17 augusti Söderhamn 

5 oktober Orbaden 

7 december Hudiksvall 

Finansiering för rådet: 
Hälsingerådets budget utgår från att varje kommun bidrar med 4.50 kr/invånare 

och år. Föreslagen rambudget för 2016 

Kommun Befolkning 
31/122014 

Finansiering 

Bollnäs 26394 119000 
Hudiksvall 36924 166000 
Ljusdal 18949 85000 

Nordanstig 9493 43000 
Ovanåker 11432 51000 
Söderhamn 25456 115000 

Summa 128603 579000 

Samordning: 

Rådet beslutade även att Inga Malm fortsätter som samordnare under 2016. 


Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 

r- lic 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsingerådet 2015-12-02 

§ 208 Rapporter 

Ekonomisk ställning per 30 november: 

Hälsingerådet per 30 november 2015 

Belopp i tusental kronor 

Budget 

2015 

Ingående balans 218,8 -

Intäkter 
Medlemsavgifter 513,0 

Stipendium 
Summa intäkter 513,0 

Kostnader 

Personal -585,0 

Lokaler -12,0 

Sammanträden, konferenser -28,0 

Stipendium 0,0 
Porto, telefon, div mtrl -6,0 
Kopiering -1,0 

Resor, bilhyror -3,0 

Inventarier -1,0 
Summa kostnader -636,0 

Årets resultat -123,0 

Utgående balans 95,8 

Redovisning 

2015 

218,8 

513,0 
0,0 
513,0 

-521,2 
0,0 
-40,4 

-12,0 
-2,2 
-0,3 
-1,3 
-0,2 

-577,7 

-64,7 

154,1 

Skrivelse till Skatteverket: 
Hälsingerådet har i en skrivelse till Skatteverket påtalat vikten av statlig närvaro 
regionalt, med anledning av verkets planer som kan innebära försämrad service 
om kontoret i Hudiksvall stängs. Svar har kommit från verket, att inget beslut 
finns om att flytta verksamheten från Hudiksvall . Svaret är distribuerat till 
respektive kommun. 

Ordförande U tdrags bes t yrkande 
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Hälsingerådet 2015-12-02 

Hälsingerådets beslut: 
- Hälsingerådet beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten. 

- Hälsingerådet beslutar att fortsätta sin bevakning av frågan om statlig 
verksamhet och närvaro i regionen . 

Or~nde de IUtdragsbestyrkande 

y 
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Hälsingerådet 2015-12-02 

§ 209 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

Ordförande Justerande Utdragsbes t yrkande 

~ !I~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsingerådet 2015-12-02 

§ 210 Mötets avslut 

Ordförande Sven-Erik Lindestam tillönskade rådets ledamöter och tjänstemän 
God Jul och Gott Nytt År, och förklarade mötet avslutat. 

Nästa Hälsingeråd äger rum i samband med den planerade resan till Stockholm, 3 
februari 2016, då samtal med länets riksdagsledamöter är planerat, i samband med 
ett besök på Region Gävleborgs kontor. 

Utdragsbestyrkande~ande 
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IDROTTEN I HALSINGLAND 


En omfattande barn- och ungdomsverksamhet 
i hela landskapet ! 

Barn- och ungdomsidrott 7-25 år 
Idrottsföreningar med verksamhet 
Antal sammankomster 2014 
Sammankomster per dag året runt 
Deltagartillfälle n 

231 
67627 

185 
609733 

En växande bildnings- och utbildningsverksamhet! 

Bildnings- och utbildningsverksamhet 
Antal föreningar med utbildningsverksamhet 
Totalt antal arrangemang 
Totalt antal utbildningstimmar 

Idrottslyftet bidrar till lokal utveckling! 

Rekrytering och skolsamverkan 
Antal föreningar med projekt 
Totalt fördelade projektmedel HIF 

Anläggningar och Idrottsmiljöer 
Antal föreningar 
Totalt fördelade projektmedel HIF 

Idrotten Vill 
Antal föreningar 
Totalt fördelade projektmedel SISU 

230 
2936 

50401 

46 
742000 

8 
1573000 

27 
336975 



Idrottens utmaningar! 


Svensk Idrott ska vidareutveckla verl<samheten så att barn, unga, 

vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet. 

Alla lever och leder enligt Svensk idrotts värdegrund ! 

Idrotten vill och kan vara aktiva i integrationsarbetet! 

Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör! 

Äldre 

Vuxna 

Unga 

Barn 

t:lullnlloclnslag) 

.JII
•• Motionsidrott 

Innanför 
idrottsrörelsen 

Hälsinglands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 
Adress: Box 523,82627 Söderhamn 
Tfn : 010-476 48 50 
E-post: postoffice@hidrott.se 

'.J 
Gävleboras 

www.sisuidrottsutbildarna .se/ha Isi ngla nd SISU 
www.rf.se/halsingla nd Idrottsutbildarna IDROTTSFÖRBUND 

www.rf.se/halsingla
www.sisuidrottsutbildarna.se/ha
mailto:postoffice@hidrott.se
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Polisens nya organisation 2015 


• Från 21 myndigheter till 1 

• 7 regioner och Nationella avdelningar 

• 6 beslutsnivåer 

• Verksamhetside 
"Närmare medborgarna, mer tillgängliga och 

tillsammans leder vi det brottsbekämpande arbetet 

tör trygghet, rättssäkerhet och demokrati" 

POlisen 2 
2015-11-30 



Lokalpolisområde Hälsingland 

• Utredningsverksamhet 
• Ingripande och brottsförebyggande verksamhet 
• Serviceverksamhet 
• Trafiksäkerhet 
• Trygghetsskapande åtgärder 
• Organiserad brottslighet 
• Kommunpoliser/områdespoliser 
• 4 polisstationer och 2 områdespolislokaler 

Polisen 3 
2015-11-30 



Samverkansavtal och Medborgarlöften 

• Samverkansavtal med samtliga kommuner 

• Arbetet pågår gällande medborgarlöften 

pOlisen 4 
2015-11-30 



Utvecklingsarbete 2016 
Polisens volontärer/Pilotprojekt Brott i 
nära relation/Sociala insatsgrupper 

• Polisens volontärer ska rekryteras och starta upp under 
2016 

• Pilotprojekt Brott i nära relation BINR 

- kartläggning och seminarium under kvartal 1 

- pilot startar under kvartal 3 

- avslutning och utvärdering slutet 2017 

• Sociala insatsgrupper 

-Uppstartsmöte med Carin Götblad 12 februari 2016 

POlisen 5 
2015-11-30 



Kommunpolisens uppdrag 

Kommunpolisens uppdrag är bland annat att driva det 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i samverkan 
med kommunen, näringsliv och lokalsamhället i övrigt. 

Kommunpolisen har en samordnande funktion där och ska vara 
länken mellan polisen och kommunen, organisationer och 
medborgarna. 

Kommunpolisen ansvarar för att tillsammans med kommunerna 
ta fram samverkansöverenskommelser, medborgarlöften och 
handlingsplaner 

POlisen 6 
2015-11-30 



Helena Sundberg - Kommunpolis Bollnäs och Ovanåker 
Polisskolan 1980, kom till Bollnäs 1983, biträdande turlagschef, närpolischef i Ovanåker 
och Bollnäs, brottsoffersamordnare, FN tjänst i Liberia, samordnare på Barnahus 

7Polisen 
2015-11-30 
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Underlag 
LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken bland i elever i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet) 

- Tjejer är kraftigt överrepresenterade när det kommer till att inte våga gå ut i Bollnäs. 

Trygghetsundersökning 
- Bollnäs kommun i sin helhet redovisar en missbruksproblematik och vissa andra ordningsstörningar, samt rädsla för speciella personer. 

- De kvinnliga respondenterna i jämförelse med männen uppger högre värden av oro för i stort sett samtliga ordningsstörningar (särskilt missbruksproblematik) och 
rädsla för speciella personer. 

-I nationell måttstock är inte 2014 års trygghetsvärde för kommunen på 1,75 helt bra, men tätorten i Bollnäs kan däremot bedömas som ett reellt problem med 
redovisade 2.06 indexpoäng, vilket i nuläget är oroväckande högt för en tätort av denna storlek. 

Hälsa på lika villkor 
- Andelen som uppger "Avstått att gå ut på grund av oro eller rädsla" är något fler i Bollnäs än i övriga länet och riket 

Medborgardialoger 
- Viadukter, gångtunnlar och tågstationen upplevs som otrygga miljöer 

Polisens enkätundersökning 
- Sammantaget efterfrågades väktare på stationen, ökad polisiär patrullering och tillgänglighet, samt förebyggande arbete med ungdomar. 

Enkätundersöknina vid resecentrum 
- Generellt känner sig folk trygga men upplever ibland att de berusade personer som ofta vistas där samt gäng med invandrarbakgrund skapar otrygghet. HR- och 
anmälningsstatistiken 

- Utifrån polisens anmälningsstatistik och händelserapporter för områden kring resecentrum kan vi konstatera att resecentrum egentligen inte är en plats som är 
särskilt utmärkande vad gäller våld eller övrig brottslighet. Det förekommer dock en del fylleri, klotter och bråk men inte i någon större utsträckning. 

Nedskräpning 
- Kvällar och helger är tider då man om någon gång känner sig otrygg 

HR- och anmälningsstatistiken 

- Utifrån polisens anmälningsstatistik och händelserapporter för områden kring resecentrum kan vi konstatera att resecentrum egentligen inte är en plats som är 
särskilt utmärkande vad gäller våld eller övrig brottslighet. Det förekommer dock en del fylleri, klotter och bråk men inte i någon större utsträckning. 

POlisen 9 
2015-11-30 



Medborgarlöfte 2016 
Polis och Kommun lovar att tillsammans arbeta för att öka 
tryggheten på och i närområdet av Bollnäs resecentrum så att 
invånarna och besökande ska känna sig mera trygga vid sin 
vistelse i området genom att: 

- Stationsrådet 
Trygghetsvandring 
okt 2015 

BROTTS
SITUATIONELL PREVENTION 

- Ökad 

synlighet 


-ANDT 

strategi 


SOCIAL BROTTS 

PREVENTION 

POlisen 10 
2015-11-30 



Stationsrådet - Trygghetsvandringen oktober 2015 

Trygghetsvandringen oktober 2015 ska verka som underlag i 
Stationsrådets arbete med att förbättra miljöerna i och kring 
resecentrum i Bollnäs under 2016. Stationsrådet kommer att 
utöka antalet träffar under 2016 för att kunna effektivisera 
arbetet. Trygghetsvandringen kommer att följas upp regelbundet 
och kompletteras genom att ytterligare trygghetsvandringar till 
vilka medborgarna och andra aktörer ska bjudas in. 

I stationsrådet ingår: Ägare av stationshuset; X-trafik; Svenska Reseterminaler, 
Trafikverket; SJ; representant från Region Gävleborg (infrastruktur och 
samhällsplanering); representanter från Bollnäs och Ovanåkers kommun; Polisen; 
ideella organisationer (NarkotikafrittBollnäs) 

POlisen 11 
2015-11-30 
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Okad synlighet och lagföring 

Polisen kommer att regelbundet patrullera och i området 
och besöka resecentrums lokaler 

POlisen 12 
2015-11-30 



ANDT - strategi 
Alkohol- Narkotika - Doping - Tobak 

Kommunens operativa ANDT- grupp kommer att arbeta med att: 

• Skapa fungerande flödesscheman med syfte att utveckla samverkan 
och skapa enkla, snabba kontaktvägar mellan olika aktörer gällande 
insatser i ANOT arbetet. Ett arbete som bl.a ska syfta till att 
"slussa"/erbjuda missbrukare och ungdomar till den hjälp och stöd de 
är i behov av. 

• Planera och genomföra aktiviteter för att förhindra nyrekrytering av 
ungdomar till missbruk och kriminalitet. 

• Skapa tillfällen till integration - arrangera minst en större aktivitet 
genom att engagera ideella organisationer. 

POlisen 13 
2015-11-30 



Edshyn &Alfta 
, tf Ovanåkers kommun 

Polisen 

Medborgarlöftet i 
Ovanåkers kommun 2016 

Polis och kommun lovar att tillsammans arbeta för att 
kommunens invånare ska känna trygghet när de vistas på 
Edsbyns centrala gator genom att: 

POlisen 14 
2015-11-30 
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Okad polisiär närvaro och lagföring 

.. 
Okad polisiär närvaro och lagföring genom trafikkontroller 
(hastighet-, beteende-, alkohol/drog-) 

POlisen 15 
2015-11-30 



Riktade trafikinsatser 

Vid minst två tillfällen per år ska polisen genomföra riktade 
trafikinsatser i centrala delarna av Edsbyn 

POlisen 16 
2015-11-30 



Trafikgrupp 

Utökad samverkan gällande trafikplanering och regelverk 
mellan polis och kommun genom en nyinrättad 
trafiksäkerhetsgrupp där polis, 
samhällsbyggnadsförvaltningen och utvecklingsavdelningen 
• o

Ingar. 

POlisen 17 
2015-11-30 



Tillvarata medborgarnas synpunkter om trafik 

Skapa förutsättning för medborgare att ha möjlighet att på ett 
enkelt sätt lämna "synpunkter om trafik"till kommunen och till 
polismyndigheten. Via annonser, medborgardialoger och 
kommunens hemsida uppmuntra medborgare att lämna in 
uppgifter om det som de noterar som "störande trafik i de 
centrala delarna av Edsbyn" till kommunen. Synpunkter kan 
exempelvis lämnas i form av registreringsnummer på bilar som 
på något vis framfört sitt fordon på bristande sätt i trafiken eller 
förslag på förbättringar ur trafiksynpunkt. Synpunkter kan lämnas 
via anmälansformulär på hemsidan eller i en låda vid 
kommunens reception. De inlämnade förslagen/synpunkterna 
kan sedan komma att följas upp med exempelvis ett möte med 
bilägaren. 
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MEDBORGARLÖFTE 2016 
LJUSDALS KOMMUN 

MEDBORGARLÖFTE 2016 LOKALPOLISOMRÅDE HÄLSINGLANDILJUSDAL OCH LJUSDALS KOMMUN 

Ljusdals kommun och Polisen har i överenskommelsen om samverkan bestämt att lyfta fram grannsamverkan som ett 
prioriterat område under 2016. 

Som grund för detta ligger medborgardialo~er, trygghetsundersökningen samt medarbetardialoger. 

Trygghetsundersökningen 2014 visar en pataglig och tydlig bild av oro bland kommunens invånare för bostadsinbrott. 

Ljusdals kommun och Polisen har därför valt att gemensamt verka för och stimulera till att fler medborgare och områden 

går samman och bildar grannsamverkan. Effekten hoppas bli att minska såväl oro som risk för bostadsinbrott och 

egendomsbrott. 

MEDBORGARLÖFTE 
Kommun och Polis lovar att tillsammans under 2016 verka för att fler medborgare engagerar sig genom 
grannsamverkan och därigenom bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Ljusdals kommun. 
Detta sker genom följande aktiviteter: 
Polisen ansvarar för aU: 
*Vara mottagare och drivande vid uppstart av grannsamverkan i minst två bostadsområden och bidra med utbildning, 

material och kunskap. 

*Vid minst ett tillfälle under 2016 göra spontanbesök genom att ta fysisk kontakt med boende i minst två fastigheter i 

varje område där grannsamverkan startats upp eller redan finns etablerat. 

Kommunen ansvarar för aU: 
*Medverka genom räddningstjänsten vid uppstart av grannsamverkan i minst två bostadsområden och bidra med 

utbildning och kunskap. 

*Skapa forum för grannsamverkan på kommunens hemsida så att medborgarna smidigt kan ta del av grannsamverkan 

och vad det innebär. 


Kristina Holgersson Lars Molin 
Lokal polisområdeschef Ljusdals kommun/ordf. KS 
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Polisen och kommunen formulerar därför 
följande gemensamma medborgarlöfte. 

• Ett nytt Poliskontor ska öppnas i Nordanstigs kommun 
med en placering som ökar tillgängligheten för de boende 
och har fast öppettid. 

• En tryggare trafikmiljö skaps genom ökade trafikkontroller och 
en genomlysning av trafikmiljön i kommunen 

POlisen 25 
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Polisen och kommunen formulerar därför 
öljande gemensamma medborgarlöfte 

• Polisen har en hög synlighet på helgerna i de centrala 
delarna av Hudiksvall samt i områdena kring 
Systembolaget dagtid. 

• Polisen och Kommunen i samverkan med andra 
myndigheter genomför gemensamma krogkontroller. 

• Polisen, Kommunen och andra aktörer i samhället ska 
genomföra en trygghetsvandring 

27 
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Jan "Jante" Ekholm, 
Kommunpolis Söderhamn. 

o 

• Alder: 46 år (i morgon)Polisiär bakgrund: IGV, hundförare, 
GLG-span och de senaste 5 åren som chef (YB och Btr 
enhetschef BF.) 

• Starka sidor: Bred polisiär kunskap och intresserad av 
jobbet. 

• Förväntningar inför jobbet: Jag vill att Söderhamns 
kommun ska vara en trygg kommun att bo, leva och åldras 
i. Det ska jag jobba för ... © 
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Polis och kommun lovar 
att tillsammans arbeta för 
att kommunens invånare 
och besökare ska känns 

sig tryggs när de besöker 
SÖderhsmns centrum. 

~11s~a rör<lf=:::I'C'~ 
con11Um~rekV,,"l. och ..~!Ide< 

.... 2016. 

Ha en centrumvibd som finns 
bllgMgllg I <EI1INm UI'dor 

2016. 
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Tack för att ni kunde ta emot oss idag! 

Vi ser fram emot ett gott samarbete~ 

Vi vill även passa på att önska er alla en riktig 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! 
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