
                                
  

Medborgarlöfte 2019

Lokalpolisområde Östra Norrbotten och Haparanda stad



Inledning 

Ett effektivt brottsförebyggande arbete 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 offentliga 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 möjligheter 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 problem. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommun och 
polis tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten. 

Problembild

Av svaren från medborgardialogerna, medarbetardialogerna samt enkäterna framkommer det 
att de tre viktigaste områdena som Polisen i östra Norrbotten och Haparanda kommun ska 
arbeta med och emot i Haparanda är:

 Polisiär närvaro/tillgänglighet.
 Narkotikaarbete. 
 Trafiksäkerhetsarbete. 

Av dessa tre områden har Haparanda stad och Lokalpolisområdet Östra Norrbotten kommit 
överens att särskilt fokusera på polisiär närvaro och narkotikaarbete under 2017.
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Utifrån dessa svar ovan samt analys av statistik så har följande målsättning och aktiviteter 
tagits fram som grund för 2019 års medborgarlöfte. 

Polisiär närvaro

Den största delen av de svarande önskar en ökad polisär närvaro och att polisen ska vara mer 
tillgänglig. Polisen kommer att regelbundet utföra insatser för att upprätthålla trygghet i 
samhället. Dessa insatser kan ske genom fotpatrullering eller andra besök på publika platser, 
exempelvis vid Coop, Max & IKEA, ortens företag, skolor, asylboenden, ungdomsgård e t c.

Droger

Droger av olika slag finns i Haparanda kommun vilket oroar såväl polisen, som 
kommunmedborgare. Av det som framkommit genom medborgardialoger, medarbetardialoger 
samt polisens underrättelsebild talar mycket för att det finns en växande problembild med 
narkotika i Haparanda. Av det skälet är det därför särskilt viktigt att arbeta drogförebyggande 
avseende barn och ungdomar i Haparanda kommun och den lokala polisen i Haparanda och 
kommunen väljer därför att tillsammans prioritera ett förebyggande arbete mot 
narkotikaproblematiken i Haparanda.  

Målsättningen är att minska användandet av och tillgången till droger i Haparanda generellt 
och i synnerhet bland ungdomar genom att kartlägga, spana och ingripa. Insatsen ska syfta till 
att narkotikamissbrukarna ska lagföras och/eller överlämnas till vård enligt LVM (Lagen om 
vård av missbrukare) eller LVU (Lagen om vård av unga). Ett bredare förebyggande arbete i 
skolorna i samverkan med elevhälsan.

Trafiksäkerhet - Droger i trafiken

Trafikproblem orsakade särskilt av mopeder och A-traktorer kan konstateras vara ett stort 
problem särskilt under somrarna. Mopedproblematiken har lyfts upp i alla forum. Utöver det 
dagliga trafiksäkerhetsarbetet har Polisen för avsikt att planera in riktade insatser mot 
drograttfylleri, mopeder samt a-traktorer. 



Polisen i Östra Norrbotten lovar att tillsammans med Haparanda stad gemensamt 
arbeta för en god folkhälsa, verka brottsförebyggande och öka tryggheten för 
medborgarna i Haparanda genom att:

 Bedriva ett aktivt och kontinuerligt drogförebyggande arbete i den omfattning som är 
nödvändig för att bidra till att minska drognyttjandet i kommunen, genomföra 
orossamtal. (Haparanda kommun, Polisen) Arbetsmodellen är PSS - Samverkan 
mellan polis, socialtjänst, skola & elevhälsan.
 

 Polisen genomför regelbundna operativa insatser minst två gånger per halvår med 
särskild inriktning mot att förebygga droganvändande i kommunen. (Polisen)

 Operativa insatser mot droger i trafiken. (Polisen) 

 Polisen genomför tillsammans med skola, hälsocentral och kommun (BRÅ-gruppen) 
minst två 2 aktivitetstillfällen som syftar till att stärka föräldrarnas kunskaper kring 
unga och narkotika. (Haparanda kommun, Polisen) 

 Polisen finns tillgänglig på publika platser minst 1 tillfälle/vecka utöver den dagliga 
verksamheten. (Polisen)

 Insatser mot våld i nära relationer. (Haparanda kommun, Polisen) Här har Haparanda 
stad antagit en nollvision beträffande våld i nära relation, samt att följa nationella 
riktlinjer kring jämställhetsarbetet gällande mäns våld mot kvinnor.



Genomförande 

Arbetet kring medborgardialog och löfte, läggs in som en del i det befintliga 
samverkansavtalet/överenskommelsen mellan lokalpolisområde Östra Norrbotten och 
Haparanda stad. Utifrån medborgarlöftet ska genomförande- och/eller handlingsplaner 
upprättas gemensamt/enskilt av ansvariga parter.

Kommunikation

Haparanda kommun och polisen ska tillsammans stärka kommunikationen/informationen i det 
förebyggande arbetet. Kan t ex vara i återkommande veckobrev, möten, delta vid olika 
sammankomster och sociala medier.

Uppföljning 

Uppföljningen sker kontinuerligt i arbetsgruppen och med rapportering till chefen för LPO 
samt kommunalrådet och kommundirektören i Haparanda. Lämplig statistik inhämtas från 
polisens kriminalunderrättelsetjänst och från tillgänglig statistik i kommunen.

En skriftlig sammanställning görs senast under februari 2020.

Tidsplan

Medborgarlöftet gäller för år 2019.
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