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Medborgarlöfte och brottsförebyggande arbete  

 

En presentation av polisens medborgarlöfte och 

brottsförebyggande arbete tillsammans med kommunen 

och länsstyrelsen i en mindre stad i Sverige.  

Efter det delges några konkreta exempel på aktiviteter 

sprungna ur samverkansavtal och preventionsnätverk samt 

vikten av samverkan; samverkan på riktigt! 
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Presentationens innehåll 

  Från samverkansöverenskommelse till medborgarlöfte 

 

   Inklusive några konkreta exempel på aktiviteter 

 

  Min syn på brottsförebyggande samverkan; den som är 

på riktigt 
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Samverkansöverenskommelse 
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Samverkansöverenskommelse 

Polisens lägesbild 

 Medarbetardialog 

 Medborgardialog 

Gemensam lägesbild 
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Vad utmärkte sig? 

Gemensamma 

lägesbilden 

Medarbetardialog 

Medborgardialog 

Otrygga unga kvinnor 

Sloalyckan 

Utbildningsnivå 

Ungdomsbrottslighet 

Frånvarande/otillgänglig polis 

Narkotikamissbruk 

Buskörning 

Åldringsbrott 

Trafik i allmänhet, cykling 

på trottoarer i synnerhet 
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Vårt medborgarlöfte 

Falkenbergs kommun, Falkenbergsnämnden Region Halland och polisen i Falkenberg lovar att utföra följande 

aktiviteter: 

  

Ökad kunskap om unga kvinnors trygghet 

• En dialogprocess för att inhämta perspektiv på unga kvinnors trygghet (Falkenbergsnämnden, kommunen, 

polisen). 

  

Positiv utveckling med fokus ökad trygghet och trivsel i Sloalyckanområdet 

• Medborgardialog i syfte att främja positiv utveckling (Fabo, kommunen, polisen, Falkenbergsnämnden). 

• Förbättrad belysning och beskärning av buskar och träd (Fabo). 

• Polisiär närvaro vid områdets vår- höst- och julfest (polisen). 

• Polisiär närvaro i någon form på helgerna vid 25 tillfällen (polisen). 

  

Insatser för en tryggare trafiksituation 

• Fyra trafikkontroller på Östra gärdet med särskilt fokus på mopedkörning (polisen). 

• En riktad insats mot förseelser i trafiken i Falkenbergs centrum kopplat till cykling. Insatsen sträcker sig under 

tre veckor och består av både informationskampanj och poliskontroller (polisen). 

• Cyklande poliser vid tio tillfällen under tiden april-maj samt september-oktober (polisen).  

  

Insatser för ökad upplevd trygghet i den fysiska miljön 

• Översyn av belysning i Gamla stan och på Varbergsvägen (kommunen). 

  

Drogförebyggande insatser med inriktning mot ungdomar 

• Ett antal narkotikainsatser med fokus på ungdomar. Plats och tidpunkt för insatsen ska bestämmas i samråd 

mellan polisen och kommunen (polisen). 

• Utbildning av fritidsledare i droger och tidiga tecken avseende narkotikamissbruk (polisen). 
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Krönika i Hallands 

Nyheter 2017-10-16 
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2017-09-23 
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Beskriv värdet av utbildningen  
  

• Denna utbildning är helt klart värd mycket tycker jag speciellt med det yrket som vi har där vi jobbar 

så tätt med ungdomar. Ska vi försöka ha en chans till att motverka att ungdomarna vi jobbar med 

inte börjar med droger så är denna utbildning bra att ha i ryggen om en diskussion skulle komma 

upp så har vi kött på benen med bra fakta.  

 

• Allt förebyggande arbete är värdefullt, men inte alla inser vikten av det. Det är för att det är svårt att 

mäta i ekonomisk vinning. Vi måste bara försöka se till att vara informerade i framkant i olika 

områden, inte bara droger utan andra viktiga frågor inom aktivt ungdomsarbete.  

 

• Otroligt värdefullt jag fick med mig mycket mer kunskap och känner mig mer säker runt dessa frågor 

nu. 

 

• Alltid bra att prata om det i diskussionsform och få ställa frågor. Alla är olika intresserade och 

pålästa om ämnet och det går i perioder hur ofta man stöter ihop med detta så det är väldigt viktigt. 

Viktigt att man lyfter detta och samverkar och delar med sig och har ett tätt samarbete så att man 

ska kunna hindra detta i ett tidigt stadie. 

 

• Det är alltid ett högt värde i att få utbildning/påminnelse om problematiken kring droger.  

Det blir lättare att hålla kunskapen vid liv när man har liknande genomgångar mera frekvent.  
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Preventionsnätverk 

Värdet av en väl förankrad och aktuell lägesbild. 

 

Så hur är det i Falkenberg, då? 

–Drogvaneundersökningar 

–Polisens statistik 

 

Beslut i Preventionsnätverket (Länsstyrelsen) om att 

genomföra analys av vattenprover. 
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Min syn på brottsförebyggande samverkan –  

den som är på riktigt  

1 + 1 = 3 

 

Ökad uthållighet 
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Fotografier och urklipp från Hallands Nyheter 
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Fotografier och urklipp från Hallands Nyheter 
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Hallands Nyheter 2017-10-06 

Hallands Nyheter 2017-10-16 
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Min syn på brottsförebyggande samverkan –  

den som är på riktigt  

1 + 1 = 3 

 

Uthållighet 

 
Jävlar anamma 
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Betydelsen av organisation, individ och relation 

2% ligger i organisation 

Alltså: Vad tillför organisationen till den upplevda nöjdheten? 

Hur påverkar organisationen lojalitet och prestation? 

 

30% ligger i individ  

Alltså: En stor del av hur vi upplever världen ligger redan hos 

dig själv och speglar också upplevelse av nöjdhet. Prestationen 

påverkas i ännu högre grad av dessa individuella egenskaper. 

 

50% ligger i relation 

Alltså: Upp till 50% av förklaringen till hur folk upplever nöjdhet 

ligger i relationen. 

 

* Källa: Petri Kajonius 
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I relationskvaliten ligger 

nyckeln till 

nöjdhet, lojalitet, motivation 

och prestation 
 

 

 

 

 

 

 

Drivkraften är 

samhällsuppdraget och 

relationerna,  

INTE organisationen. 
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”Det kommer aldrig bli som förr,  
Nä, bara bli bättre, bli bättre” 

 
Aldrig bli som förr 

Laleh 
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Tack för er uppmärksamhet! 

Anneli Svensson 
Kommunpolis 

Falkenberg 

 

Telefon: 010-566 00 25 

Mobil: 070-547 56 96 

anneli.svensson@polisen.se 

 

Polismyndigheten 

Box 44, 311 21 Falkenberg 

 

Besök:   

Arvidstorpsvägen 14-16, 

Falkenberg 

 

 

 

 

Polisregion Väst 

mailto:anneli.svensson@polisen.se

