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Luleå kommun och Polisen har tidigare gjort en mer generell överens-
kommelse om samarbete. Denna överenskommelse är en mer detaljerad 
beskrivning av samarbetets omfattning samt ansvarsfördelning. 
Överenskommelsen är en utveckling av tidigare arbetsplaner som tagits 
fram för brottsförebyggande – och trygghetsskapande arbete.

Överenskommelsen omfattar enbart de områden där Polisen och Luleå 
kommun har ett gemensamt åtagande och som är särskilt prioriterade 
frågor under perioden 2012-2013. 

Det trygghets- och brottsförebyggande arbetet ska verka för att: 
•Öka tryggheten
•Minska brottsligheten
•Minska användningen av tobak, alkohol, narkotika och doping

Överenskommelse mellan Polisen och Luleå kommun, 
gäller 2012-2013

Mål och syfte



Prioriterade områden:

Doping

Utveckla pågående arbete
Sammankallande: stadsbyggnadskontoret
Medverkande: gym, socialförvaltningen, fritidsförvaltningen, 
Norrbottens läns landsting, Norrbottens idrottsförbund, Polisen

Minska klotter och skadegörelse

Fortsatt arbete i samverkan enligt Handlingsplan för att minska klotter 
och skadegörelse
Sammankallande: stadsbyggnadskontoret
Medverkande: barn- och utbildningsförvaltningen, 
tekniska förvaltningen, fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen, 
Fastighetsägarföreningen, Polisen m fl.

Tillsyn av tobak

Utveckla arbetet med tillsyn av tobaksförsäljning
Sammankallande: alkoholhandläggaren
Medverkande: Polisen

Samverkan mot alkohol och droger i trafiken, SMADIT

Få en fungerande samverkan genom arbete enligt SMADIT, samverkan 
mot alkohol och droger i trafiken, fd Skelleftemodellen. Fånga upp ratt-
fyllerister och erbjuda dem vård i nära anslutning till brottet.
Sammankallande: socialförvaltningen
Medverkande: Norrbottens läns landsting, Polisen, Trafikverket



Uppföljning:
Överenskommelsen gäller 2012 -2013. 

Respektive sammankallande ansvarar att mål och aktiviteter för det 
prioriterade området tas fram för perioden 2012-2013. 

Årlig redovisning lämnas till Trygghets- och folkhälsorådet.

Håkan Ershammar
Poliskommisarie 
Luleå-Boden

Yvonne Stålnacke
Kommunalråd

Ordning i centrum

Arbetet vidgas till att omfatta ordning i centrum både under dag- och 
kvällstid.
Sammankallande: Polisen
Medverkande: socialförvaltningen, kulturförvaltningen, 
tekniska förvaltningen, Luleå & co, Visit Luleå m fl.

Samverkan kring ungdomar i riskzon

Utveckla samverkan i arbete med unga som begått brott eller befinner 
sig i riskzon. 
Sammankallande: Barn- och utbildningsförvaltningen
Medverkande: socialförvaltningen, fritidsförvaltningen räddningstjänsten 
och Polisen

Levande och trygga bostadsområden

Fortsatt tvärsektoriell samverkan på bostadsområdesnivå med prioritering 
Hertsön och Örnäset.
Sammankallande: stadsbyggnadskontoret
Medverkande: Polisen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
kommunala förvaltningar, ideella organisationer m fl.




