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Uppföljning av överenskommelsen mellan Luleå kommun och 

Polisen 2010-2011 

Redovisning av arbete inom de olika prioriterade områdena i 

överenskommelsen har lämnats in av respektive ansvarig. De har även 

angett om de anser att området ska vara fortsatt prioriterat samt om de anser 

att andra områden bör lyftas upp. 

 

Samverkan skola, socialtjänst och polis, SSP(R) 

Sammankallande: barn- och utbildningsförvaltningen 

 

Mål och aktiviteter  

Elevers otillåtna frånvaro har varit fokusområde i arbetet  

 

Arbetet skulle ha utmynnat i en aktivitetsplan vilket inte är uppfyllt. 

 

Har överenskommelsen gett stöd för arbetet? Om den inte varit stöd beskriv 

det. 

Aktivitetsnivån i arbetet med SSP r har från BUFs sida varit låg. Viktiga steg 

som måste tas är att få en samsyn mellan parterna som leder till ett utökat 

samarbete vad gäller de förebyggande insatserna hos våra barn och 

ungdomar för att kunna möta det behov som kan ses idag. 

 

Finns det behov av att frågan finns med nästa period? 

Ja, det finns behov av att frågan om samverkan mellan skola, socialtjänst och 

polis finns med i nästa period. 

 

Ytterligare behov som behöver lyftas med i en kommande överenskommelse. 

Barn- och utbildningsnämnden skall säkerställa en förvaltningsövergripande 

organisation som ska utgöra en samordningsgrupp för allvarlig kränkning 

av elev s.k. SAK-grupp. Gruppens uppgift är att vid ytterst allvarlig 

kränkning av elev som inte kan hanteras på enskild enhet stötta rektorer i 

arbetet. Gruppen ska kunna bidra med metoder och rutiner för utveckling 

och uppföljning. Gruppen ska sammankallas vid akuta situationer och ha en 

rådgivande funktion. 



 

LULEÅ KOMMUN    Dnr 2 (10) 
Stadsbyggnadskontoret    
Strategisk planering 2012-01-03   
    

 

 

BUF önskar att SSP r kan utgöra en framtida SAK-grupp. Detta bör regleras i 

en kommande överenskommelse. 

/Monica Karsbrink-Lövbom 

 

Ordning i centrum 

Sammankallande: socialförvaltningen 

 

Mål och syfte 

Skapa miljöer i centrala Luleå som upplevs som trygga av 

kommunmedborgarna. 

 

Aktiviteter 

Tyngdpunkt under våren sommaren har varit att planera insatser i 

anslutning till systembolaget (ny lokalisering) och järnvägsstation. 

 

Systembolagets flytt till nya lokaler har medfört att störningar i anslutning 

till systembolaget har flyttat till området järnvägsstation – Storgatan och 

norrut. 

 

Under våren 2011 kontaktades kommunledningen av företrädare för 

Jernhusen AB (förvaltare av stationsbyggnader i Sverige) och presenterade 

ett koncept för att skapa en trygg och välkomnande station. Deras uppgift är 

att hjälpa resenärer, hjälpa turister att hitta rätt, enklare städning, verka för 

att inte missbrukare stör ordningen, besvara allmänna frågor. Gemensamt är 

att flera aktörer som Jernhusen, kommunen, fastighetsägare, lokaltrafiken 

har finansierat cityvärdar. 

 

Finansieringen av cityvärdar sker via arbetsmarknadsåtgärder. 

Mellanskillnaden betalas av de aktörer som deltar i projektet. Under 

våren/sommaren 2011 har arbetsgruppen arbetat med frågan om att införa 

cityvärdar i Luleå. Vi är nu framme med finansiering av cityvärdarna. 

Kostnaden för ingående aktörer beror på hur många aktörer som medverkar 

i projektet. 

 

Kostnader för fyra cityvärdar beräknas ligga mellan 2 400-3 000 kronor/mån 

per deltagande aktör, beroende på löneplacering. Jernhusen AB står för 

koordination och arbetsgivaransvar och i samverkan involvera kommunen 

och det lokala näringslivet för att utöka värdarnas serviceområde och 

därmed bidra till trygghet. 

/Ralph Nilsson 
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Ansvarsfull alkoholservering 

Sammankallande: stadsbyggnadskontoret 

 

Mål 

Att minska alkoholrelaterat våld i samband med krogbesök. 

Huvudingredienserna är att inte servera alkohol till gäster under 18 år eller 

till märkbart berusade personer. 

 

Aktiviteter 

Sju stycken utbildningar har genomförts under perioden 2010 – 2011. 

Metoden har använts sedan 2007 i Luleå, förutom utbildningarna till STUK, 

studentkåren. Under 2011 har två riktade utbildningar genomförts till 

enskilda krogar. En till Allstar/Färjan och en till Coop Arena. Detta på grund 

av att det varit anmärkningar på deras sätta att sköta sin alkoholservering. 

De utbildningarna har varit uppskattade och givit tillfälle till personalen att 

diskutera gemensamma frågor. Totalt har 208 personer genomgått utbildning 

i Luleå förutom att all personal på STUK genomgår årlig utbildning. 

 

Det har även genomförts en krögarträff under 2010 i samarbete mellan 

kommunen och polisen i samband med ny alkohollag. 

 

För att nå en större effekt och en större påverkan på det krogrelaterade 

våldet så behöver krögarna stärkas i sitt fortsatta interna policyarbete. Både 

vad gäller policy riktat till den egna personalen och till gästerna. Vi kommer 

att erbjuda stöd kring detta även fortsättningsvis. 

 

Det har varit en fördel att detta område varit en del av överenskommelsen då 

det prioriterats av både polis och kommun. Arbetssättet är implementerat och 

kommer att fortgå varför det inte finns anledning att fortsättningsvis ha med 

detta område i en överenskommelse. 

/Maria Strömgren 

 

Trygghetsvandringar 

Sammankallande: stadsbyggnadskontoret 

 

Mål 

Att genomföra två trygghetsvandringar per år 

Aktivitet 

Under hösten 2010 genomfördes trygghetsvandring på Örnäset med 

uppföljningsmöte samt trygghetsvandring på Porsön. Där prövade vi en ny 

variant med förmöte med de boende som funderade på trygghet i området 
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som blev underlag för den slinga som vi gick en vecka senare. Vi 

genomförde även uppföljning av trygghetsvandringar på Örnäset och i 

Råneå. 

 

Under 2011 har trygghetsvandring genomförts i Sunderbyn med 

uppföljningsmöte och en trygghetsvandring i Gammelstad. Dessutom 

uppföljning av trygghetsvandring på Porsön. För att få uppfattning om 

åtgärder är vidtagna enligt protokoll så har samordnarna gått slingan för 

samtliga tidigare genomförda trygghetsvandringar. Nya protokoll är 

framtagna och har skickats ut till områdesgrupper och ansvariga. 

Protokollen finns även på hemsidan. 

 

I stort har ansvariga gjort det de har åtagits sig att göra. 

 

För 2012 planeras trygghetsvandringar främst i centrum. 

 

Ska det med? Eller kan vi säga att det är en del av ordinarie verksamhet? 

/Barbro Müller 

 

Doping 

Sammankallande: stadsbyggnadskontoret 

 

Mål 

Målet med arbetet är att det inte ska förekomma doping på någon av våra 

gym i Luleå samt att höja kunskapsnivån generellt inom området för aktörer 

som möter problematiken i sitt arbete eller inom föreningslivet. 

 

Aktiviteter 

Arbetet kring doping har pågått sedan 2007 då frågan aktualiserats i 

samband med framtagandet av nytt drogpolitiskt program. Det finns nu ett 

väl fungerande samarbete mellan gymmen, kommunen, polis och 

Norrbottens idrottsförbund i Luleå. Under avtalsperioden har ett flertal 

aktiviteter genomförts. I samarbete med Norrbottens idrottsförbund har 

utbildningsdagar genomförts både 2010 och 2011 som riktar sig till ”proffs” 

tex socialtjänst och skolpersonal. 

 

Samarbetet mellan polis och gymmen har förstärkts och det finns tydliga 

kanaler dem emellan. En utbildningsinsats är inplanerad under hösten som 

riktar sig till gympersonal. Arbetet har fått god draghjälp av att Norrbottens 

idrottsförbund har en särskild person anställd som ansvarar för att arbeta 

med dopingfrågor i länet. 
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Det har varit en hjälp att doping har funnits med i överenskommelsen då 

arbetet kunnat prioriteras från både kommunen och polisen. Då området är 

ganska nytt och formerna för samarbete något osäkra så vore det bra om 

området även fortsättningsvis ingick i avtalet med polisen. 

/Maria Strömgren 

 

Klotter 

Sammankallande: stadsbyggnadskontoret 

 

Mål 

Arbete enligt Handlingsplan för att minska klotter och skadegörelse och 

indelningen i område; påverka, beivra, sanera och försvåra, möjliggöra 

graffiti samt samordna och följa upp. 

 

Påverka 

Inga uppgifter från barn- och utbildningsförvaltningen 

 

Beivra 

Polisen har arbetat enligt handlingsplanen med: 

 Aktiv spaning för att gripa personer för skadegörelse 

 Inre brottsspaning 

 Handläggning av skadegörelseärenden med "klotter" 

 Lobbyverksamhet för att inte skapa "Graffitiplank" på stan, utan 

istället verka för att denna konstform ska inrymmas på annat ordnat 

vis (tex skaparhus) 

 Framtagande av interna utredningsrutiner i dessa ärenden 

 

Utfall 

Ett antal personer har fällts i domstol för skadegörelse och även tilldömts 

skadestånd. Polisen uppger att skadegörelsebrotten minskade under ca ett år 

efter denna rättsprocess, för att nu åter öka något igen. 

 

Metodikhinder 

Polisen anser att de så kallade graffitiplanken i kommunen gör att de verktyg 

som lagstiftaren gett polisen för att komma åt klotterbrotten i praktiken är 

omöjliga att använda. Detta medför också en svårmotiverad situation 

gentemot polispersonalen som är operativa på fältet. Arbetet pågår dock fast 

resultaten är låga då utfallsmöjligheterna är hindrade och bör prioriteras ner. 
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Framtid 

Polisen anser att de ska vara med i samarbetet med Luleå kommun för att 

förebygga skadegörelsebrott i form av klotter. 

 

Sanera och försvåra 

Tekniska förvaltningen och fastighetsägare har svarat. 

Avdelning Teknisk service har sanerat klotter men det återkommer nytt klotter inom några 

dagar på barackerna. ”Logementets" tegelfasad har för första gången blivit nerklottrad.  

Avdelning Park och Natur har arbetat efter den planering som tagits fram. I 

huvudsak har aktiviteterna bestått av saneringsarbeten. 

Fastighetsavdelningarna har arbetat enligt de planer som tagits fram. Sanering 

sker omgående när värdeleken tillåter, polisanmälan görs alltid. 

Avdelning VA har arbetat enligt den plan som tagits fram. Klottersanering av 

alla byggnader. Årsvis sanering av reservoarer. Sedan år 2011 bekämpar VA 

klotter på pumpstationer med ronderande sprutmålning hela 

"sommarperioden" samt uppsättning av elstängsel vid vattentornet 

Svartöberget (2012). Sanerar 90 % idag.  

 

Lulebo och några privata fastighetsbolag har angett att de sanerar så fort som 

möjligt och att de gör polisanmälan.  

 

Möjliggöra graffiti  

Kulturförvaltningens och fritidsförvaltningens insatser 

 Efter år av påtryckningar har soptunnor ställts ut vid OK-planket.  

 Under våren har även Kulturservice städat ca 1-2 timmar/vecka runt 

OK-Planket.   

 Ung Arrangör har tillsammans med PEKA stöttat 2011 års upplaga 

av ”Colours Of Luleå” med 7000 kr.  

 En dialog förs med graffitikonstnärer om att anordna en 

graffitifestival med workshops och uppträdanden med stilenlig 

musik.  

 Ung Arrangör stöttade Workshopen och utställningen ”Från Graffiti 

till textilkonst” av graffitikonstnären Jonathan Ollio Josefsson med 

5000 kr.  

 Under sommaren har fritidsförvaltningen och fritidsgårdarna gjort 

samlade aktiviteter under tre veckor. Då fanns möjlighet att vid något 

tillfälle prova på att måla.  

 Numera finns det "pallar" intill graffitiplanken, för att underlätta för 

dem som målar.  
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 En omfattande elevrådsutbildning med tre av högstadieskolorna i 

Luleå är påbörjad under hösten 2011. I förlängningen kan man nyttja 

kontakterna i arbetet med att möjliggöra graffiti.  

 Elevrådet i Gammelstad har funderingar på ett graffitiplank i 

närheten av skolan. De har fått i uppgift att arbeta vidare med frågan. 

(Stadsöskolan är inte en av de tre skolorna som nämnts ovan.) 

 

Kulturförvaltningen anser att det skulle kunna göras betydligt mer för att 

skapa ett tillfredställande resultat. Det behövs mer resurser så att fler plank 

kan sättas upp, fler debatter och behov av att lyfta upp meningsskilj-

aktigheter till ytan. Olika åsikter gör att de prioriterar ner frågan och att det 

känns som att det håller på att rinna ut i sanden. Fler workshops med 

graffitikonstnärer mm. Kulturen är beredd att göra än mer, men då behövs 

samarbetsvilja och en strävan åt samma håll.  

 

Efter att svar inkommit från de olika förvaltningarna har ett förslag kommit 

upp om att tillåta konstnärlig utsmyckning i form av graffiti på högdelen på 

Uddeboverket som är väl synligt mot farleden in till Luleå. Projektet är ett 

samarbete mellan tekniska förvaltningen och kulturförvaltningen och är 

tänkt att genomföras under sommaren 2012. 

 

Samordna och följa upp 

Stadsbyggnadskontoret har samordnat och samlat uppgifter. 

 

Kostnader för sanering av klotter 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Tekniska förvaltningen, TF  1 650 800 1 849 254    914 079   802 000   563 000 

Lulebo    500 000    501 999    774 979   526 366   377 041 

Fritidsförvaltningen      20 000      35 000 

 

     75 000    32 000     47 719 

Barn- och utbildningsförvaltn.   -   -   -   

Kulturförvaltningen         8 000   -              0              0 

Totalt 2 170 800 2 386 253 1 764 058 1 360 366   987 760 

Privata fastighetsägare 

Norrporten och Norrvidden 

   -    -    -    185 058 

      

Fördelat på enheter      

TF Park och natur    200 700    200 700      40 000        9 000     77 000 

TF Gata och trafik     700 996    104 079    454 000   302 000 

TF Fastigheter mm     947 535    620 000    340 000   184 000 

TF VA      150 000   
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Bland kommunala förvaltningar och bolag har kostnaderna för sanering av 

klotter under 2011 minskat med 372 606 kronor jämfört med 2010. 

 

Bland de privata fastighetsägarna uppger Norrporten att deras 

saneringskostnader under 2011 har minskat med ca 10 000 kronor jämfört 

med föregående år.  

 

Anmälda brott  

Luleå 2009 2010 2011 Förändring 2010-

2011 i procent 

Skadegörelse 1282 759 830 + 9,35 

Klotter 385 131 185 + 41,2 

 

Antal anmälda brott mot klotter har ökat mellan 2010 och 2011 med drygt 41 

procent. Ingen extra insats har gjorts för att stimulera till ökad 

anmälningstakt. 

 

Ökning eller minskning av klotter 

Tekniska förvaltningens avdelningar har delade meningar om klottret har 

minskat eller ökat. Avdelningen för fastingheter uppger att de sanerar allt 

klotter och att de ser en klar minskning i år och även förra året. Andra 

avdelningar uppfattar att klottret har ökat. Exempel uppger Gata och trafik 

uppger att klottret har ökat. En sanerad tunnel är nerklottrad inom några 

dagar, under juli och augusti åkte två personer runt på heltid för att måla 

över klotter på bullerplank och busskurer. Till i september är 74 trafikskyltar 

utbytta och fler stå på tur. 

 

En privat fastighetsägare uppger att de anser att klottret har minskat. 

 

Andelen anmälda klotterbrott har ökat. Kostnaderna för sanering av klotter 

har minskat och flertalet uppger att de sanerar i samma utsträckning som 

tidigare.  

 

Bilden om klotterförekomsten är inte entydlig.  

 

Ska Handlingsplanen vara med i kommande överenskommelse? 

Ja anser Tekniska förvaltningens avdelningar service, Park och natur samt 

Fastigheter. Avdelningen för Gata & trafik har inte sett någon vinst med 

överenskommelsen och VA anser sig inte berörd av den och kommer att 

arbeta som tidigare oavsett överenskommelse. 
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Avdelningen för Fastigheter betonar att arbetet påverkats av att det finns en 

överenskommelse om samverkan mellan Polisen och Luleå kommun och att 

de har stöd av den. Anmälan och uppföljning sker på ett effektivt sätt och 

polisen följer upp eventuell uppkomst av nytt klotter. 

/Barbro Müller 

 

Lägesbild 

Sammankallande: polisen 

 

Ingen rapport har lämnats in av polisen. 

 

Trafik 

Sammankallande tekniska förvaltningen 

 

Ann Storvall, tekniska förvaltningen har lämnat muntlig redogörelse vid 

möte med Trygghets- och folkhälsorådet. En hel del aktiviteter har 

genomförts i samband med avtalet med Trafikverket. Möten har skett med 

polisen under tiden för överenskommelsen men har inte i den omfattning 

som planerats. Möten kommer dock att återupptas. Det finns inte behov av 

att området trafik är med i kommande överenskommelse utöver det nya 

område som berör alkohol och droger i trafiken.   
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Förslag till Överenskommelse 2012-1013 

Vara kvar 

 Doping 

 Klotter 

 

Ta bort 

 Ansvarsfull alkoholservering för det är implementerat i ordinarie 

verksamhet 

 Trygghetsvandringar – inarbetat och en del av ordinarie verksamhet 

 Lägeskoll – regelbunden information ges till Trygghets- och 

folkhälsorådet och vid behov ut till andra 

 Trafik – den inriktning som angavs tidigare fungerar och samarbete 

finns genom olika konstellationer. Annan inriktning av trafik tas 

genom förslag av nytt område. 

 SSP(R) – har inte kommit igång. Ny inriktning på arbete kring barn i 

riskzon som nytt område. 

 

Lägga till eller förändring 

 Tillsyn av tobak – sammankallande Alkoholhandläggaren 

 Samverkan mot alkohol och droger i trafiken, SMADIT – 

sammankallande socialförvaltningen 

 Ordning i centrum – vidgas till att omfatta både dag och kvällstid - 

sammankallande – polisen 

 Ungdomar i riskzon, samverkan mellan polisen, socialtjänsten och 

Brottsofferjouren BOJ – sammankallande polisen 

 

 


