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MEDBORGARLÖFTEN 
Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens nya styrmodell och ett sätt för polisen att komma 
närmare medborgaren. Arbetsmetoden bygger på medborgardialog och kommunikation av 
medborgarlöften som syftar till att forma en nulägesbild för att det trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbetet utvecklas och blir mer problemorienterat. Utifrån nulägesbilden 
bestäms hur man kan samverka kring att lösa problemen och ett medborgarlöfte är ett arbete eller 
en åtgärd som kommun och/eller polisen åtar sig att göra. Medborgarlöftena ska kommuniceras 
med medborgarna. 
 
Medborgarlöften syftar till att: 

 Skapa och ta tillvara engagemang i lokal samhället. 
 Kommunicera brottförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter. 
 Öka förtroendet och nöjdheten med parternas arbete. 
 Säkerställa medborgarnas möjlighet att påverka beslutsprocesser. 
 Stärka parternas lokala närvaro och tillgänglighet. 

 
 

PROCESSEN I ROBERTSFORS KOMMUN 
Arbetet med medborgarlöften har kommit igång sent in på år 2016 och målsättningen är att 
medborgarlöften ska vara överenskomna innan årets utgång. Informationsinsamling för nuläges-
analys har gjorts genom 
 

 Styrgrupp för samverkan mellan kommun och polis träffades för information och planering  

 Polisen har varit närvarande utanför Konsum i Robertsfors 2016-06-03 för öppen dialog med 
medborgare 

 Rektorer i grundskolan har under hösten 2016 lyft nedanstående frågeställningar på APT med 
medarbetarna samt med elevråden. 
 Finns det problem som skapar otrygghet i kommunen? Beskriv problemen och gärna också 

om de är kopplade till en viss plats eller tidpunkt. 
 Vad kan vara bakomliggande orsaker till respektive problem? 

 Gårdsråd/ungdomsråd (via facebookgruppen) och exakt samma frågeställningar som ovan 
(2016-09-08) 

 Handikappråd, vid möte, samma frågeställningar som ovan, 2016-10-27.  

 I ”Nätverk Unga” ( Skola, IFO, EKB, fritidsgårdar, polis) har en kartläggning av problem som 
upplevs inom respektive ansvarsområde/verksamhet genomförts. 

 Styrgrupp för samverkan mellan kommun och polis träffades för genomgång av 
nulägesbeskrivning och genomgång av förslag till medborgarlöften 2016-11-22. 

 
 

NULÄGESBESKRIVNING 
 
Droger, alkohol och tobak 
Utifrån ovanstående informationsinsamling kan konstateras att det finns ett problem med ökat 
användande av droger, alkohol och tobak. Det har uppmärksammats att det finns en drogliberal syn 
bland såväl yngre som äldre i Robertsfors kommun. Detta stöds också av den information som 
polisen kan tillhandahålla.  
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Trafikproblem 
Sammantaget kan ses ett problem allmänt kring fortkörning, de som kör bil under påverkan samt 
buskörning med EPA-traktor och mopeder.  
 
Busstationen i Robertsfors 
Busstationen i Robertsfors och området runt omkring upplevs av många – oavsett ålder – som en 
otrygg plats. Dels på grund av att området känns mörkt, men också på grund av den skadegörelse 
som skett vid upprepade tillfällen samt att det ofta sitter personer där som kan uppfattas som ett 
hot.  
 
Friktion mellan ungdomar 
Från flera håll upplevs att det finns en friktion mellan olika ungdomar/ungdomsgrupper där äldre 
ungdomar försöker ”sätta sig i makt” gentemot yngre elever, men även friktion utifrån fördomar 
och förutfattade meningar avseende etnicitet. 
 
Mörka områden 
Platser upplevs som mörka. Baksidan konsum samt skolgården är platser som nämnts.  
 
 

ROBERTSFORS KOMMUNS OCH POLISENS MEDBORGARLÖFTEN 
 
Polisen lovar 

 att i samverkan med Robertsfors kommun genomföra minst två särskilda insatser mot narkotika 
utöver det dagliga arbetet mot narkotikamissbruk. Insatserna kommer i första hand riktas mot 
unga personer. 

 att genomföra minst tre särskilda trafikinsatser utöver det dagliga trafiksäkerhetsarbetet. 
Arbetet inriktas mot rattfylleri och buskörning i tätorten. 

 
Robertsfors kommun lovar 

 att avsätta 20 000 kronor för arrangemang av drogfria arrangemang riktade till ungdomar. 
Föreningar och liknande organisationer kan ansöka om bidrag för genomförande av drogfria 
arrangemang. Arrangemang med stark förankring bland ungdomar och arrangemang som 
främjar integration prioriteras. 

 att hålla fritidsgårdarna öppna vid riskhelgerna Lucia och Valborg. 

 att ordna fältpersonal (2-4 stycken) vid riskhelgerna Lucia och Valborg samt vid skolavslutning.  

 att driva ”Tobaksfri Duo” i årskurs 6-9 

 att genomföra dialogmöte två gånger per år med föreningslivet angående drogförebyggande 
arbete samt normer och värderingar. 

 En åtgärdsplan tas fram för ökad trygghet vid Busstationen och området i direkt anslutning till 
denna. 


