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Aktiviteter enligt Överenskommelse mellan 

Polisen och Luleå kommun 2012-2013 

 

Prioriterade områden 
 Doping 

 Minska klotter och skadegörelse 

 Tillsyn av tobak  

 Samverkan mot alkohol och droger i trafiken, SMADIT  

 Ordning i centrum  

 Samverkan kring ungdomar i riskzon 

 Levande och trygga bostadsområden 

 

 

 

 

Sammankallande för respektive prioriterat område har lämnat in mål och 

aktiviteter för perioden. 
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Doping 

Mål 

Att fortsätta att höja kunskapsnivån om dopningsproblematiken hos berörda 

parter tex. gympersonal, anställda inom socialtjänst, primärvård, skolan 

 

Att både det förebyggande och repressiva arbetet fungerar mellan gym och 

polis 

 

Att polisen fortsätter att prioriterar arbetet mot doping på samtliga gym och 

särskilt uppmärksammar de gym som saknar personal större del av tiden, så 

kallade ”kortgym”. 

 

Aktiviteter 

 Att berörda myndigheter stöttar gymmen i deras arbete mot doping. 

 Att en temavecka mot doping genomförs en gång per år på gymmen 

i samverkan med Norrbottens idrottsförbund, kommun och polis 

 Att nätverket som består av gympersonal, polis, Norrbottens 

idrottsförbund och kommunen träffas minst två gånger under ett år 

 Att fortbildning erbjuds dem som i sitt arbete kan stöta på 

dopingproblematiken. 

 

 

 

Minska klotter och skadegörelse  

Arbetet sker enligt Handlingsplan för att minska klotter och skadegörelse 

som har dessa angreppssätt: 

 Påverka 

 Beivra 

 Sanera 

 Möjliggöra graffiti 

 Samordna och följa upp 

 

Påverka 

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för området påverka, i syfte att 

minska klotter och skadegörelse. 

Alla som verkar i skolan ska hävda de grundläggande värden som anges i 

skollag och läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem. 

Skolan ska utveckla elevernas förmåga att ta ett personligt ansvar och att visa 

respekt för och vårda vår gemensamma miljö. 
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Rektorer kommer att ta del av överenskommelsen mellan Luleå kommun och 

Polisen. Utifrån denna överenskommelse och skolans värdegrundsarbete 

kommer skolor att arbeta i ett förebyggande perspektiv för att minska klotter 

och skadegörelse. Foldern ”Klotter – ett dyrt nöje” kommer att distribueras 

till föräldrar vid föräldramöten. 

Handlingsplan i detalj kommer att fastslås med de olika aktörerna, utifrån 

utvärdering av tidigare insatser och de lärdomar som har dragits av det 

arbetet." 

 

Beivra 

I syfte att förebygga klotter så kontrollerar polisen så kallade "Hot spots" när 

tid medges. "Hot spots" är platser där det klottras frekvent t ex gångtunnlar, 

tågvagnar, viadukter. Polisiär närvaro på dessa platser förebygger klotter. 

Polisen har tagit fram en lathund för anmälan av klotter i syfte att 

klotteranmälningarna ska innehålla information som gör att ärendet kan 

utredas effektivt. 

 

Sanera – Tekniska förvaltningen 

När det gäller kommunal mark och kommunala fastigheter verkar 

förvaltningen för sanering inom 24 timmar från det att vi får kännedom om 

klotter. Särskilt utsatta platser håller vi särskild uppsikt över. Vissa typer av 

sanering görs en gång per år, som t ex klottersanering på parkbänkar, 

klippor etc. Klottersanering av gång- och cykeltunnlar beräknas ske 

sommartid vid ungefär 5 tillfällen/år, och cirka 100 skyltar byts ut löpande. T 

ex manskapsbaracker klottersaneras också kontinuerligt vid behov. 

 

Vid vissa pumpstationer har det planterats tätväxande vegetation som 

försvårar klottrande. De övriga över hundra pumpstationerna saneras 

löpande under sommarsäsongen. 

Högreservoaren på Svartöberget förses med elektrifierat stängsel för att 

skydda anläggningen och försvåra klotter. Mjölkuddsbergets högreservoar 

kommer spraymålas minst ett varv. 

 

Tekniska förvaltningens uppdrag när det gäller att minska klotterfrekvensen 

ligger i första hand i att sanera klotter och i att försvåra klotter. År 2012 är 

tanken också att i samarbete med Kulturförvaltningen ge plats för 

graffittikonst på Uddeboverket. 
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Möjliggöra graffiti - fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen  

Fritidsförvaltningen ska under 2012-2013 möjliggöra bl.a. graffitin genom att 

arbeta i projektet ”Inflytande och delaktighet i det offentliga rummet.” Medel 

för detta två-åriga projekt finansieras av folkhälsorådets särskilda medel 

avsatta för folkhälsosatsningar samt egna insatser från fritidsförvaltningen, 

LLT och tekniska förvaltningen. Projektet syftar till att stärka barn och ungas 

möjlighet till social och kulturell delaktighet i det offentliga rummet. Genom 

att aktivt involvera unga i utformning och utsmyckning av det offentliga 

rummet skapar vi känsla av personlig utveckling, tillhörighet, stolthet och 

nytänkande. En attraktiv miljö bidrar även till minskad skadegörelse och 

klotter. Målgruppen är 13 – 19 år i hela kommunen.  

 

Vi kommer att utgå från ex. välfärdsbokslutet, platser särskilt utsatta för 

klotter och skadegörelse och områden som ungdomar själva prioriterar. 

Exempel på offentliga rum kan vara entréer, gångtunnlar, byggnader, 

gångstråk, fritidsgårdar, toaletter, omklädningsrum och bussar.  

 

Aktiviteter 2012-2013 

Anställning av projektledare och detaljanalys av prioriterade områden för 

ovanstående projekt. 

 

Kick off på Sommarstek 2012. (Sommarstek är aktiviteter för ungdomar 13 år 

och uppåt som ordnas tillsammans med feriearbetande ungdomar och 

fritidsledare på Örnäsområdet, under de två första sommarlovsveckorna.) 

Under hösten uppta samarbete med fritidsgårdarna, tekniska förvaltningen, 

LLT och Sunderby folkhögskola för att utöva och utsmycka offentliga rum 

som ex. vara entréer, gångtunnlar, byggnader, gångstråk, fritidsgårdar, 

toaletter, omklädningsrum och bussar, på de prioriterade områdena. 

Utvärderingar och planering inför sommarstek 2013. 

Utvärdera och slutrapportera projektet i under senare delen av hösten 

eftersom projektet ska slutredovisas i december 2013. 

 

I Gammelstads badhus finns det en ”jalusivägg” mellan badhusets café och 

sporthallen. Den kan vara ett alternativ för att skapa tillgänglig för 

ungdomarna att måla graffiti på under projektets gång. 

Väggar i avbytarbåset på ishockeyrinken i Gammelstad kan också vara ett 

alternativ för utsmyckning av ev. graffiti.  

Eftersom det varit svårt att hålla efter klotter i Gammelstad runt 

ishockeyrinken samt väggarna på avbytarbåsen så kommer vi att arbeta för 

att ta med detta i projektet, så bidrar detta förhoppningsvis till minskad 

skadegörelse och klotter. 
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Fritidsförvaltningen fortsätter att stötta ungdomars initiativ till graffitiprojekt genom 

PeKA, utifrån ungdomarnas behov och önskemål. 

majbritt.nu behandlar frågor och åsikter från barn- och ungdomar som kommer in till 

nätverket. Om något rör graffiti arbetar majbritt.nu vidare med detta tillsammans med 

den/de ungdomar som kontaktat majbritt.nu. 

  

majbritt.nu fortsätter att arbeta med ungdomsinflytande genom elevrådsutbildningar på 

höstadieskolorna via fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Med 

ett starkare ungdomsinflytande kan man även behandla frågor som rör ungdomarna på 

fritiden och inte är direkt anknutna till skolan. Stadsöskolan och Råneskolan har under 

hösten 2011 signalerat att man är lite sugna på att kunna måla graffiti i sitt närområde. 

En dialog med ungdomarna på dessa skolor fortsätter under 2012. 

 

Stötta den graffitifestival som genomförts några år under sommaren, Colours 

of Luleå tillsammans med kulturförvaltningen om den genomförs under 

2012 eller 2013. 

 

Tillägg från Kulturförvaltningen sida: 

Luleås hitintills största graffitiprojekt. Måla ett graffiti konstverk på den 

gamla sopförbränningsstationen vid Uddeboverket. Att ge plats för graffitin, 

inte bara som tillfälliga graffitiplank/väggar utan också som ett ungdomligt 

konstuttryck som får ta plats i vår stadsbild är viktigt för Luleås unga som 

vill vara delaktig i samhällsutvecklingen och skapa en attraktiv livsmiljö. 

 

Kulturförvaltningen stöttar och deltar i projektet "ON BOARD" som är ett 

arrangemang som blandar olika subkulturer. En av dessa är graffitin. Graffiti 

målare kommer att delta och måla konstverk på 

canvasdukar/masoniteplattor, som vi hoppas kunna utsmycka en dela av 

Luleå kommuns anläggningar. 

 

Klottersaneringskostnad 

Fritidsförvaltningens direkta kostnader var 2011 ca 46 000:- exkl moms, vi 

har ej räknat med nedlagda arbetstimmar på t.ex. målning. Vår 

ambitionsnivå har varit att sanera klotter så fort som möjligt. Under de 

senaste åren kan vi konstatera att vi haft svårt att hinna sanera runt 

ishockeyrinken i Gammelstad.  

 

Samordna och följa upp 

Minst ett uppföljningsmöte per år med inblandade aktörer. 
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Sammanställa arbetet årsvis med uppgifter om kostnader, statistik över 

anmälda brott samt övriga synpunkter. Dessutom följa hur elever svarar på 

frågan om de klottrat som ingår i lokal drogvaneundersökning. Redovisning 

till Trygghets- och folkhälsorådet samt Plan – och tillväxtutskottet. 

 

 

 

Tillsyn av tobak 

Den 1 augusti 2010 gäller nya regler i tobakslagen som innebär stängare krav 

för försäljning och marknadsföring av tobaksvaror. 

 

I korthet innebär lagförändringarna: 

 

 Obligatorisk skyltning om åldersgränsen på varje försäljningsställe. 

Enligt förarbetena till lagen torde skyltning normalt, för att uppfylla 

bestämmelsens krav om att den skall vara tydlig och klart synbar, 

vara placerad i anslutning till kassan. 

 Förbud mot försäljning av cigaretter styckevis eller i paket om 

mindre än 19 stycken. 

 Tillhandahållande av tobaksförpackningar med felaktig märkning 

t.ex. utländska varningstexter, eller obefintlig märkning kan ge straff i 

form av böter eller fängelse i högst sex månader. 

 Förbud mot tobaksreklam utanför säljställena eller i skyltfönster. 

Kommunerna har numera tillsyn över marknadsföring på eller i 

anslutning till säljställena. 

Observera att Konsumentverket har den centrala tillsynen över denna bestämmelse. 

 

 Den som säljer tobaksvaror är skyldig att utarbeta egentillsynsprogram. 

 Polisen är en tillsynsmyndighet vid sidan av kommunen. 

 Kommunen ska kunna besluta om försäljningsförbud vid allvarliga eller 

upprepade överträdelser. 

 Straffsanktionerad anmälningsplikt av tobaksförsäljning införs. Anmälan 

ska ske till kommunen innan försäljning påbörjas. 

 Näringsidkare får ett större ansvar för att personalen får stöd och 

information som krävs för att kunna följa tobakslagens bestämmelser.  

 

Planering för tobakstillsyn kommer att ske under 2012 enligt tillsynsplan. I 

samarbete med polisen kommer gemensamma tillsyner genomföras på flertal 

försäljningsställen i kommunen. Vid tillsynen kommer näringsidkaren att 

informeras om grunderna för vad som gäller vid tobaksförsäljning. Efter 

tillsynen kommer handlarna få ett tillsynsprotokoll där det tydligt anges 
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vilka saker de bör åtgärda och förbättra men även vilka saker de redan är bra 

på. En informationsträff kommer att anordnas för näringsidkare samt övrig 

personal inom branschen. Insatsen riktar sig till försäljningsställen som säljer 

tobaksvaror samt folköl. Alkoholhandläggaren, polisen samt kommunens 

drogsamordnare kommer tillsammans hålla i utbildningen som planeras att 

genomföras under våren. 

 

Den gemensamma tobakstillsynen kommer att stärka samarbetet ytterligare 

mellan alkoholhandläggaren och polismyndigheten. Att polisen är med vid 

tillsynen kommer att ha en positiv effekt på tillsynsarbetet.  Detaljhandlarna 

får en ökad förståelse om hur viktigt det är med ett effektivt tillsynsarbete. 

Relationen mellan polis, kommunen och näringsidkare stärks. 

 

 

 

Samverkan mot alkohol och droger i trafiken, SMADIT  

Bakgrund 

Ändrad tolkning av sekretessreglerna avseende polisens rätt att översända 

information till socialtjänsten när en person omhandetas för  

trafiknykterhetsbrott har medfört att antalet personer som ingår i SMADIT-

konceptet kraftigt minskat. 

 

Utvecklingsområden 

Under året kommer arbetet att inriktas på att erbjuda polisen medverkan av 

personal från Missbruks och beroendeenheten, MoB, när polisen genomför 

större satsningar mot trafiknykterhetsbrott. Därigenom ökar möjligheten att 

informera och motivera den enskilde att acceptera stöd och 

behandlingsinsatser från samhällets sida för att komma tillrätta med ett 

eventuellt missbruk. 

 

Vidare pågår samråd med Norrbottens läns landsting att placera polisens 

mätinstrument Evidensen på Missbruks och beroendeenheten. 

 

Regelbundna besök från MoB på polisens arbetsplatsträffar för att informera 

om SMADIT. 

 

Möjlighet för nya polisen att praktisera på MoB finns för att ytterligare öka 

konskapen om SMADIT-konceptet. 
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Ordning i centrum 

Ordning i centrum är ett prioriterat samarbetsområde och en undergrupp till 

Trygghets- och folkhälsorådet, TFR. 

 

Sammankallande: Polisen, Yb Linus Örnberg 

 

Samarbetspartners: Socialförvaltningen, Kulturförvaltningen, Tekniska 

förvaltningen, Luleå & Co,  Visit Luleå och Jernhusen 

 

Mål med samarbetet 

Samarbetsforumet ska syfta till att skapa ett tryggt och säker centrum där 

medborgarna kan känna trivsel. 

 

Både den faktiska tryggheten och den upplevda tryggheten ska vara god. 

 

Aktivitetplan/arbetets utförande 

Polisen är sammankallande i denna undergrupp i TFR. Initialt ska ett 

uppstartsmöte genomföras för att röna ut problembilder och skapa en 

gemensam lägesbild. Därefter ska olika fokusområden fastställas och 

prioriteras innan sommaren 2012. 

 

För alla samarbetsparter ska en kontaktperson finnas utsedd. Den personen 

för sedan sin organisations talan i frågor som uppkommer i 

samarbetsforumet. 

 

Uppföljning på den planerade och genomförda verksamheten ska ske under 

november månad. Den uppföljningen ska sedan ligga till grund för 

kommande års verksamhetsplanering. 
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Samverkan kring ungdomar i riskzon 

Styrgrupp: 

Monica Karsbrink Lövbom, Barn- och utbildningsförvaltningen, 

sammankallande 

Gerd Bergman, Socialförvaltningen 

Liselotte Wallin, Fritidsförvaltningen 

Patrik Bylin, Räddningstjänsten 

Sara Mattila, Polisen 

 

Styrgruppens roll 

Trygghets- och folkhälsorådet har i uppdrag att följa upp arbetet och vill att 

samtliga grupper tar fram: 

• Mål och syfte med det prioriterade området 

• Aktiviteter som planeras under perioden 2012-2013 

Där det är möjligt ska undersökningar användas som utgångspunkt för 

arbetet exempelvis drogvaneundersökning, trygghetsundersökning, 

brottsstatistik, olycksfallsstatistik. Rapportering av arbetet sker i november 

2012 och 2013 genom kortfattade redovisningar. 

 

Syfte 

Utveckla samverkan i arbete med unga som begått brott eller befinner sig i 

riskzon. 

 

Mål 

Identifiera och prioritera presumtiva riskområden, för tidig upptäckt och 

riktade insatser. 

 

Metod 

Tillsätta lokala operativa grupper, med erforderlig kompetens för 

tidsbestämda och riktade insatser. 

 

Aktivitet 

Respektive styrgruppsmedlem inventerar sin förvaltnings uppfattning om 

aktuella ”oroshärdar”. Två bostadsområden/skolområden (7-9) prioriteras i 

ett första läge. Nedanstående kriterier/indikatorer kan tjäna som underlag för 

urval, liksom Välfärdsbokslutet. 

 

Kriterier/Indikatorer vid prioritering av insatser/åtgärder 

Minska antal ”hemmasittare”/”drop-outs” 

Minska antal utryckningar, skolbränder 
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Minska droganvändning och doping 

Minska antal fall av allvarliga kränkningar och våld  

 

Respektive förvaltnings ”resurs” 

Barn- och utbildningsförvaltningen: Rektorer 7-9/Kuratorer 

Socialförvaltningen: Maria Öhman 

Fridsförvaltningen: Liselotte Wallin/enhetschef Ung i Luleå 

Räddningstjänsten: Bengt Lindgren 

Polisen: Bertil, Linnea och Sara 

 

Styrgruppen har träffar under våren 2012 och förtydligar uppdraget. 

 

 

 

Levande och trygga bostadsområden 

Levande och trygga bostadsområden 

Ett arbete med tvärsektoriell samverkan på bostadsområdesnivå har 

påbörjats på Hertsön i samband med Urbant utvecklingsavtal med staten och 

delprojektet Integrera Mera. Det påbörjade arbetet på Hertsön ska fortsätta 

och erfarenheter ska utvecklas och föras över på andra bostadsområden. 

Prioritering under tidsperioden är Hertsön och Örnäset. 

 

Sammankallande är stadsbyggandskontoret och medverkande är Polisen, 

Försökringskassan, Arbetsförmedling, kommunala förvaltningar, ideella 

organisationer m fl. 

 

Innan sommaren ska möte hållas med berörda parter och en arbetsplan för 

arbetet 2012-2013 ska tas fram.  

 

 

 

 

 

Uppföljning – gäller samtliga prioriterade områden 

Överenskommelsen gäller 2012-2013. Respektive sammankallande ansvarar 

att mål och aktiviteter för det prioriterade området tas fram för perioden 

2012-2013. Årlig redovisning lämnas till Trygghets- och folkhälsorådet.  


