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Inledning
En effektiv brottsförebyggande verksamhet kräver samverkan. Samhället har allt att vinna på
minskad brottslighet och ökad trygghet. Därför behövs ett planerat aktivt
brottsförebyggande arbete. Det innebär att alla - både offentlig och privata
samhällsfunktioner men även medborgerliga initiativ - ska samverka sida vid sida.
En av grundpelarna i den nya Polismyndigheten är att polisen ska verka närmare
medborgarna

i kommunen. Medborgarna ska kunna vara delaktiga i processer där dialog är

en viktig del för att skapa möjlighet att påverka polisens inriktning av det
brottsförebyggande arbetet i kommunen.
Medborgarlöften är en utveckling av de samverkansöverenskommelser som finns mellan
kommun och polis. Det nya är att medborgar- och medarbetarperspektivet i högre
utsträckning tas tillvara för att göra den lokala problembilden tydligare.
När löftena tas fram ska medborgarna lokalt involveras och löftena ska innehålla det som
medborgarna upplever som lokala problem. Det handlar om konkreta aktiviteter som
kommun och polis tillsammans kommit överens om att utföra i syfte att öka tryggheten och
minska brottsligheten i Överkalix.
Problembild
Efter sammanställning och analys av genomförda medborgar- och medarbetar dialoger
framkommer att följande problemområden ska prioriteras i Överkalix:
•

Polisiär närvaro/tillgänglighet

•

Arbete mot narkotika

•

Trafiksäkerhetsarbete

Medborgarlöften 2019
Polisiär närvaro/tillgänglighet
•

Polisen ska sträva efter att dagligen, i den löpande verksamheten och tillsammans
med kommunen, utföra insatser för att upprätthålla trygghet i samhället. Dessa
insatser kan ske genom fotpatrullering eller andra besök på publika platser,
exempelvis skolor, ungdomsgård, ortens företag e t c .

•

Polis och kommun ska vid minst ett tillfälle tillsammans genomföra
trygghetsvandringar.

•

Polisen ska genomföra minst en (1) medborgarkontakt i snitt per vecka på utvalda
platser under de tider som människor rör sig ute på samhället.

Arbeta mot narkotika
•

Polisen ska under året genomföra minst två (2) riktade insatser i kommunen under
året för att förebygga och minska narkotikamissbruk bland ungdomar såväl bland
vuxna.

•

Polisen ska, tillsammans med kommunen, genomföra minst två (2) riktade insatser
under särskilt förekommande riskkvällar för att minska alkohol-/narkotikamissbruk i
offentliga sammanhang. Detta i samverkan med socialtjänst och/eller andra
samverkansparter från kommun eller externt.

•

Polis och kommun ska tillsammans utbilda krögare i att upptäcka drogtecken samt
fortsatt arbeta för att upprätthålla ett gemensamt synsätt gällande berusningsnivå på
krogen. En utbildning med ortens krögare ska hållas under året (Ex. AAs).

•

Polis och kommun ska vid minst ett tillfälle utöva gemensam tillsyn på ortens
utskänkningsställen.

•

Polis och kommun ska vid minst ett tillfälle utöva gemensam tobakstillsyn på ortens
försäljningsställen.

•

Polis och kommun ska genomföra utbildningen "Tillsammans mot nätdroger" för att
öka tryggheten för personal hos postombud som hanterar försändelser som kan
innehålla droger. Ett samverkansprojekt mellan polis, tull, länsstyrelse, kommun och
postombud.

•

Polisen ska tillsammans med skola, Hälsocentral och kommun (BRÅ-gruppen) planera in
minst en (1) aktivitetsdag gällande narkotika för föräldrar och ungdomar i årskurs 7.
Förebyggande arbete som t ex attityder, lagar och regler samt förståelse för varandra
människor emellan.

Trafiksäkerhet
•

Polisen ska genomföra minst fyra (4) trafiksäkerhetsinsatser på särskilda utvalda
ställen och tidpunkter i kommunen.

•

Öka trafiksäkerheten i hela kommunen genom trafikinsatser under hela året där det
finns eller uppstår problem.

Målsättning med angivna Medborgarlöften
De angivna aktiviteterna ska sammanfattningsvis bidra till brottsförebyggande och
trygghetsskapande effekter.

Genomförande
Arbetet kring medborgardialog och löften, läggs som en del i befintligt
samverkansavtal/överenskommelse, mellan lokalpolisområdet Östra Norrbotten och
Överkalix kommun.
Utifrån medborgarlöftet skall genomförande- och/eller handlingsplaner upprättas
gemensamt och/eller enskilt av ansvariga parter vid behov.

Uppföljning
Sker kontinuerligt i den lokala arbetsgruppen och med rapportering till chefen för
lokalpolisområdet, Kommunpolisen och kommunledning. En skriftlig sammanställning görs
senast 2020-01-31.
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