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Prioriterade områden:

Trygghets- och folkhälsorådet har tagit fram denna överenskommelse.

Rådet består av 
Kommunalråd (sammankallande), gruppledare Moderaterna, förvalt-
ningschefer från fritids-, arbetsmarknads-, social-, barn och utbildnings-
förvaltningen samt stadsbyggnadskontoret. Dessutom poliskommissa-
rie, biträdande närsjukvårdschef och verksamhetschef folktandvården.

Överenskommelse mellan Polisen och Luleå kommun 2014-2016 inne-
håller de områden som bägge parter vill prioritera för att öka trygghet, 
minska brottslighet samt minska användning och förekomst av droger.

Sammankallande för respektive område är utsedd. Deltagare föreslås 
och kan ändras vid behov.

Överenskommelse mellan Polisen och Luleå kommun, 
gäller 2014-2016

1. Krogar mot knark

En utarbetad metod finns för att minska och försvåra användande av 
narkotika i krogmiljö. Luleå har beslutat att vara med i det nationella 
nätverket. Arbetet har precis påbörjats och det finns behov av att ha 
fortsatt prioritering för att hitta former så arbetet blir hållbart på sikt.
Sammankallande: Stadsbyggnadskontoret
Deltagare: Polisen, krögare, socialförvaltningen, alkoholhandläggare

Mål och syfte



2. Klotter och skadegörelse

Luleå kommun har Handlingsplan för att minska klotter och skadegö-
relse. Olika verksamheter har ansvar för sin del och bidrar till helheten. 
Arbetet kring främst klotter har varit svårhanterligt eftersom det råder 
delade meningar om det ska finnas lagliga plank m.m. Politikerna i 
Luleå kommun har tydliggjort att det är den linje som Luleå ska följa. 
Lagliga plank ska finnas. 
Lagliga plank gör att Polisen har svårare att hantera problemet med 
klotter för att de inte kan använda lagstiftningen fullt ut och det påver-
kar effektiviteten.
Klotter och skadegörelse är ett problem och kommunen och Polisen 
behöver fortsätta med att hitta former för arbetet utifrån de förutsätt-
ningar som finns i Luleå. Gärna med fokus på skadegörelse.
Sammankallande: Tekniska förvaltningen
Deltagare: Polisen, fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen, Lulebo, 
LLT, barn- och utbildningsförvaltningen

3. Trafiksäkerhet

Vid alkohol- och drograttfylleri ska barnperspektivet beaktas och han-
teringen av anmälningar till socialförvaltningen gällande barn och unga 
prioriteras och utvecklas. Dessutom arbete kring trafikmiljöer exempel-
vis vid nybyggnationer.
Sammankallande: Polisen
Deltagare: socialförvaltningen, tekniska förvaltningen, barn- och utbild-
ningsförvaltningen, räddningstjänsten

4. Skotertrafik

Det finns behov av ett nätverk för skotertrafiken. Det rör sig om nykter-
het, trafiksäkerhet som exempelvis vägövergångar och skoterleder. 
Sammankallande: Fritidsförvaltningen
Deltagare: Polisen, tekniska förvaltningen, Trafikverket, skoter-
föreningar



Uppföljning:
Överenskommelsen gäller 2014-2016. 

Respektive sammankallande ansvarar att mål och aktiviteter för det 
prioriterade området tas fram för perioden 2014-2016. 

Årlig redovisning lämnas till Trygghets- och folkhälsorådet.

Petra Hinterthaner
Poliskommissarie 

Yvonne Stålnacke
Kommunalråd

5. Upprätthålla trivseln i centrum

Under flera år har området ”Ordning i centrum” funnits med i överens-
kommelsen. Arbetet behöver förändras till en bredare samverkan och 
med ett mer positivt angreppssätt, även om de speciella behov/pro-
blem som finns i centrum är med. Alla ska känna sig trygga i centrum 
och centrum ska bidra till Luleås attraktivitet. Fokus på trivsel. 
Ett arbete med centrumutveckling pågår som behandlar mer övergri-
pande frågor kring attraktivitet och trivsel. Upprätthålla trivseln blir en 
undergrupp till den gruppen.
Sammankallande: Stadsbyggnadskontoret
Deltagare: Polisen, Visit Luleå, socialförvaltningen, tekniska förvaltning-
en, arbetsmarknadsförvaltningen, väktare/ordningsvakt

6. Samverkan kring ungdomar

Hitta former för samverkan kring ungdomar som visats i miljöer där 
narkotika förekommer eller när narkotikaanvändning misstänks.
Sammankallande: Socialförvaltningen
Deltagare: Polisen, arbetsmarknadsförvaltningen, barn- och utbild-
ningsförvaltningen


