Trygghets- och folkhälsorådet i
Luleå kommun
Trygghets- och folkhälsorådet i Luleå kommun är ett långsiktigt samverkansarbete
mellan polisen i lokalpolisområde Luleå-Boden, Luleå kommun, andra myndigheter
och invånarna.
Målet är ökad trygghet, minskad brottslighet och stärkt förtroende för polis och
kommun.

Medborgarlöften 2017
Fokus på att stärka samverkan kring barn, unga, unga vuxna.
Fokus på ökad polisiär synlighet och närvaro i Luleå kommuns byar.

Har ni synpunkter, tips och ideér på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Luleå
kommun? Välkommen att höra av dig till:
Stefan Ström, kommunpolis
010-568 36 82
stefan.strom@polisen.se
Maria Eriksson, samhällsstrateg folkhälsa, Luleå kommun
0920-45 41 34
maria.eriksson@lulea.se
Carina Sammeli, ordf Trygghets- och folkhälsorådet, Luleå kommun
carina.sammeli@skol.lulea.se

polisen.se
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Vårt löfte till dig

Trygghetsmätningen 2016 visar att trenden i Luleå kommun håller i sig. Tryggheten
hos invånarna ökar.

Polisen och Luleå kommun lovar ett särskilt fokus på barn, unga, unga
vuxna som är i behov av stöd.

I medborgardialoger har invånare i Luleå kommun uttryckt att polisens synlighet
behöver öka samt en oro över ungdomar med ett identifierat riskbeteende.
Därför fokuserar vi på att genomföra åtgärder/aktiviteter som ska bidra till ökad
trygghet, bidra till ökad polisiär synlighet och närvaro samt bidra till minskad oro
för ungdomar med riskbeteende.

Genom trafikkontroller i Luleås byar ska polisiär närvaro och synlighet
öka utanför tätorten.

Medborgarlöftet är ett åtagande från oss till dig som bor i Luleå kommun. Utifrån
vad du och andra invånare upplever som problem har polis och kommun definierat
vilka åtgärder/aktiviteter som behöver genomföras.
Vårt medborgarlöfte är en del av samverkansöverenskommelsen mellan lokalpolisområde Luleå-Boden och Luleå kommun och du som invånare samverkar för
att öka tryggheten i Luleå kommun utifrån en gemensam lokal problembild.

Löftet gäller 2017 och innebär:
»» Införa arbetsmetoden för sociala insatsgrupper – Stärka samverkan kring
ung person. (Kommun och Polis)
»» Genomföra minst två trygghetsvandringar – Öka trygghetskänslan,
medborgardialog. (Kommun och Polis)
»» Ge information till ensamkommande flyktingbarn vid etablerade boenden
per den 31 mars 2017 – Öka förståelsen för lagar och regler i Sverige samt
polisens roll i samhället. (Polis och kommun)
»» Genomföra minst 50 trafikkontroller i kommunens byar – Ökad polisiär
synlighet och närvaro utanför tätorten. (Polisen)

