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Inledning 

Lokala medborgarlöften är en fortsättning av de samverkansavtal som sedan tidigare 

finns mellan Arjeplogs kommun och Polismyndigheten. I arbetet med att ta fram 

medborgarlöften ska medborgarna göras delaktiga och ges möjlighet att påverka 

inriktningen på det brottsförebyggande arbetet i kommunen. Medborgarna i Arjeplogs 

kommun har även i år involverats genom en enkät som har funnits tillgänglig på 

kommunens hemsida. Polis och representanter från kommunen har fört dialoger med 

medborgare i olika åldrar. Det har även genomförts en medarbetardialog inom både 

kommunen och polisen, där man har lyft det som känts aktuellt inom varje förvaltning 

och från Polismyndigheten. 

 

Bakgrund 

Efter genomförd enkätundersökning har en sammanställning av svaren gjorts. Man har 

även gått igenom det som framkommit när polisen och kommunens representanter har 

mött medborgare i olika åldrar i olika dialoger. Polisen har redogjort för rådande 

brottsstatistik. Skolan har presenterat drogvaneundersökningen och en summering av 

elevhälsosamtalen. Det har även genomförts en uppföljning av de tidigare 

medborgarlöftena. Efter utvärdering och genomgång av statistik har tre områden valts ut 

som nya medborgarlöften i Arjeplog.  

 

Utvärdering av senaste medborgarlöftet 

Narkotika – Cannabisutbildning, polisiära insatser gällande narkotikasök med hund 

samt riktade narkotikainsatser har implementerats i handlingsplanen för det 

förebyggande arbetet.  

Tillgänglighet och trafik – Polisen och kommunen har mött upp allmänheten på 

offentliga platser, vilket har varit väldigt uppskattat. Polisen har jobbat mot 

problembilden i trafiken.  



Våld i nära relation – Kommun och polis har genomfört en mångfaldsdag och en 

ungdomsmässa. Polisen har närvarat på föräldramöten och informerat om 

anmälningsplikten. Då arbetet kring våld i nära relation är ett mycket komplext 

arbetsområde kändes det viktigt att ta arbetet vidare i handlingsplanen för det 

förebyggande arbetet i Arjeplogs kommun.  

 

Förebyggande arbete och information 

I dialogerna med medborgare och medarbetare har det framkommit en efterfrågan om 

ett tydligare förebyggande arbete, för att främja medborgares levnadsvillkor och 

trygghet.  

Tillgänglighet och trafik 

Det kvarstår ett önskemål om mer tillgänglig och synlig polis i Arjeplog. Medborgarna 

har även flaggat för trafikproblematik, som buskörning i centralorten – vilket genererar 

otrygghet. Skoterkörningen i vår fjällvärld är också ett problem, där förbudsområden 

och andra ordningsregler inte respekteras.  

Ungdomsaktiviteter 

Dialogerna har även resulterat i en stor efterfrågan av ungdomsaktiviteter eller 

mötesplats. Medborgarna och medarbetare ser ett stort behov av att fokusera det 

förebyggande arbetet på trygga uppväxtvillkor för barn och unga.  

Genomförande 

Arbetet kring medborgardialog och löfte läggs in som en del i den befintliga 

handlingsplanen mellan lokalpolisområde Piteå Älvdal och Arjeplogs kommun. 

Uppföljning 

Det kommer kontinuerligt ske en uppföljning av medborgarlöftet genom förebyggande-

gruppen i kommunen. På kommunens hemsida kommer medborgarna att kunna följa 

den återrapporteringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medborgarlöfte för 2019-2020  

 
Polisen och Arjeplogs kommun lovar härmed att under avtalets tid jobba med 

förebyggande arbete, tillgänglighet, trafik och ungdomsaktiviteter.  

 

Förebyggande arbete och information 

- Kommunen och polisen ska belysa det förebyggande arbetet som genomförs i 

Arjeplog. Arbetet ska synliggöras genom media och andra informationskanaler 

till allmänheten.  

- Polis och socialtjänst kommer att fortbilda föräldrar, elever och personal som 

arbetar med barn och ungdomar gällande drogproblematik en gång per år. 

- Polis, skola och socialtjänst kommer att anordna en kväll varje år som syftar till 

att främja ett tryggare föräldraskap och stärka skyddsfaktorer.  

 

Tillgänglighet och trafik  

- Polisen ska vid tio tillfällen möta allmänheten på olika offentliga platser nära 

medborgarna. 

- Polisen ska arbeta för att motverka den rådande problembilden i trafiken vid 

minst tio tillfällen.  

- Polisen kommer att hålla trafiksäkerhetsutbildning och belysa de lagar som råder 

gällande trafik för elever på Arjeplogs skolor.  Även upplysa om hur man ska 

vistas i trafiken som gångtrafikant, men även med cykel, moped, A-traktorer, bil 

och skoter. 

Ungdomsaktiviteter 

- Kommunen har åtagit sig att utreda möjligheter för att skapa en mötesplats för 

barn och unga, där man ska se över en genomförbar lösning. 

 

Detta avtal gäller 2019-2020 eller tills nytt avtal tecknats. 
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