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Medborgarlöfte 
Tillsammans kommer polisen och kommunen arbeta med de fem 

prioriterade fokusområden som man gemensamt tagit fram. 

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens långsiktiga 

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete där samverkan med 

kommun är en stor del för att genomföra medborgarlöften.  

Inom ramen för fokusområdena tas medborgarlöftena fram efter varje 

uppdaterad lägesbild.   

 

De fem fokusområdena är: 

 

1. ANDTS = Alkohol, narkotika, doping, tobak och nikotinprodukter 

samt spel om pengar  

2. Våldsprevention 

3. Säkerhet och trygghet i offentliga miljön 

4. Tillgreppsbrott 

5. Organiserad brottslighet 

 

Förslag på aktiviteter/inriktningar inom 

fokusområdena. 

 

Fokusområde 1: ANDTS  

Fortsatt fokus på s.k. hotspotsplatser och genomföra insatser för att motverka 

öppen droghandel. 

Brotts- och drogförebyggande insatser mot de som använder eller som säljer 

narkotika. Inriktningen på arbetet kommer att vara mot ungdomar och unga 

vuxna. 

Kommunen och polisen kommer genomföra föreläsningar, kampanjer och 

andra riktade aktiviteter utifrån lägesbild och gemensam planering. 

Förebyggande/främjande insatser riktade insatser i grundskolor och 

gymnasieskolor 
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Fokusområde 2: Våldsprevention 

Österåker skall vara en trygg kommun fri från våld 

Prioriterade områden inom våldsprevention är våld i nära relation och barns 

utsatthet för våld. 

Kommunen och polisen skall även genomföra olika kampanjer, föreläsningar, 

utbildningar m.m. 

Sexualbrott mot barn – polis och Österåkers kommun ska fortsätta arbetet 

med ungas utsatthet på nätet. Både genom information till barnen men även till 

föräldrar och personal på skolan. 

Tillsammans genomföra En vecka fri från våld  

Fortsätta arbetet kring normer och värderingar i förskola-skola och fritid 

Samverka med myndigheter, näringsliv och civilsamhället 

 

Fokusområde 3: Säkerhet och trygghet i offentlig miljö 

Gemensamma insatser för att möta invånare och näringsliv genom 

medborgardialoger, trygghetsundersökningar, platssamverkan eller liknande 

samverkansformer. 

Utifrån aktuell lägesbild och hur problematiken ser ut genomföra olika typer av 

åtgärder. Allt från fysiska åtgärder till informationskampanjer 

 

Fokusområde 4: Tillgreppsbrott 
Tillsammans skall informationsinsatser genomföras om bl.a. samverkan mot 

brott. Särskilda insatser mot båt- och fordonsrelaterade stölder.  

I samverkan med bl.a. fastighetsägare och bostadsförvaltare arbeta mot 

stöldbrott. 

Gemensamma informationsinsatser kring bedrägeri, framför allt mot äldre.  

Utveckla samverka med näringsliv i brottsförebyggande insatser 

Fokusområde 5: Organiserad brottslighet  

Gemensamt arbete ska försvåra för kriminella organisationer att etablera sig i 

kommunen bl.a. genom samverkan med myndigheter, lokaluthyrare, 

näringslivet m.fl. 

Riktade utbildningsinsatser för tjänstemän i kommunen som kan komma att 

beröras. 

Kommunen och polisen ska i samverkan, utifrån individuella bedömningar, 

erbjuda unga och unga vuxna med antisocial och kriminellt beteende insatser i 

form av Social Insatsgrupp och/eller avhopparverksamhet.  
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Återkommande gemensamma aktiviteter 

 Medborgardialoger 

 Förebyggande arbete i skolan 

 Antilagningskampanjer inför valborg och skolavslutning 

 Kommunen och polisen skall samverka vid så kallade riskhelger 

 Onsdagen innan valborg: Föreläsning 

 Tryggvedagen (lördag i anslutning till den 25 september) 

 En vecka fri från våld – nationell vecka om våldsprevention 

 Internationella brottsofferdagen 22 februari 

 Samverkan mot brott (Exempelvis kring grannsamverkan, 

båtsamverkan, Nos- och spaningspatrullen) 

 Föreläsningar, informationsinsatser, utbildningar, kommunikation 

 Deltagande på gemensamma samverkansgrupper 

 

Återkommande gemensamma kommunikationsinsatser 

 Medborgardialoger 

- Gemensamma aktiviteter. Plats och dagar skall planeras utifrån behov, 

antal besökare m.m. 

 Digitala möten/föreläsningar 

- Erbjuda informationsinsatser, utbildningar och föreläsningar. 

 Fysiska möten/föreläsningar 

Onsdagen innan valborg gemensam öppen föreläsning kring droger 

och lägesbild.  

Trygg i Österåkers nyhetsbrev till föräldrar, personal m.fl.  

- Polis ser till att de har med information kring nyhetsbrev. 

Utskicket skall ske vid minst 4 tillfällen/år 

 Förebyggande arbete i skola: 

Delbart (digital utbildning kring kränkningar på sociala medier), 

Föräldraskolan (digital utbildning kring droger från polisen), 

Övriga föreläsningar och aktiviteter som är återkommande i skolor. 

 Förebyggande arbete i skola: 

Delbart, föräldraskolan, föreläsningar 
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Uppföljning 

Arbetet med medborgarlöftet skall utvärderas kontinuerligt av respektive 

parter och kommer kommuniceras till medborgarna på polisens och 

kommunens hemsida/sociala medier/lokal media för att medborgarna 

kontinuerligt ska få en uppföljning på hur arbetet går. 

 

 

Ort och datum Ort och datum Ort och datum

   

 

 

 

………………… …………………… ……………............ 

Anna Ohlsson  Michaela Fletcher Staffan Erlandsson 

Chef Lokalpolisområde Kommunstyrelsens ordförande  Kommundirektör 
Södra Roslagen   

 

 

 

 


