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Överenskommelse Luleå kommun och Polisen – arbete 2012 

Trygghets- och folkhälsorådets roll är att följa upp överenskommelsen. 

Redovisningar av arbetet visar att det finns svårigheter och 

förbättringspotential inom flera av områdena. Trygghets- och folkhälsorådet 

ger råd, ansvar för respektive område är en verksamhetsfråga.  

 

Respektive ansvarig har lämnat in rapporter av arbete 2012, kort 

sammanfattning finns nedan. 

 

Doping 

Dopingarbetet fungerar bra. Luleå har visat sitt arbete mot doping i en 

monter under en nationell konferens, Drogfokus i Norrköping. Ett 

utvecklingsområde inför framtiden är att få in i upphandling av friskvård för 

personal att de gym som anlitas ska ingå i nätverket. Luleå kommun, polisen 

och landstinget kommer att ta upp detta med sina respektive 

upphandlingsavdelningar. 

 

 
 

Minska klotter och skadegörelse 

Barn- och utbildningsförvaltningen har delat ut en föräldrabroschyr till 

samtliga föräldrar i årskurs 7. Aktivitetsplan för 2013 ska tas fram.  
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Polisen har kartlagt vilka taggar som är mest frekventa på olagliga platser i 

syfte at få kunskaper om vilka som klottrar olagligt och kunna lagföra dessa. 

Polisen saknar anmälningar på klotter och det försvårar deras arbete.  

 

Sanering av klotter utförs bland annat av tekniska förvaltningen, Lulebo och 

privata fastighetsägare. Det har varit en del problem för tekniska 

förvaltningen eftersom den firma de anlitat inte hunnit med att sanera allt. 

Lulebo sanerar allteftersom klotter uppstår.  

 

Fritidsförvaltningen har genom sitt projekt Delaktighet och inflytande i det 

offentliga rummet, D.I.O.R. genomfört många aktiviteter tillsammans med 

ungdomar. Det är bland annat utsmyckning kring Aronsbadet och i LLT-

bussar. Det är allt från målning till stickgraffiti och citat i bussar. 

Graffittimålning på Uddebo har gjorts i samarbete emellan kultur- och 

tekniska förvaltningarna.  

 

Sammanfattande bedömning om klotterförekomst, kostnader och anmälda 

brott görs efter årsskiftet.  

 

Ordning i centrum 

Polisen har arbetat mycket med ordning och trygghet utifrån polisens 

perspektiv som har resulterat i ökad upplevelse av trygghet i centrum. 

Däremot har inte det breda samarbetet som funnits tidigare tagits upp. 

Trygghets- och folkhälsorådet betonar vikten av bred samverkan eftersom 

många verksamheter är berörda. 

 

Tillsyn av tobak 

Utöver den årliga tillsyn som alkoholhandläggaren genomför på alla 

försäljningsställen har det inte hänt så mycket inom området pga. att polisen 

inte haft möjlighet att prioritera arbete. Nu har områdespoliserna utbildats i 

tillsynsarbete och ska söka samverkan med alkoholhandläggaren.  

 

SMADIT 

Under ett år tar polisen ca 130 alkoholrattfyllor och 130 drograttfyllor. Den 

nationella målsättningen är att 90 procent av alla rattfyllerister ska erbjudas 

samtal, 25 procent av de som erbjuds ska sedan ha genomfört samtal enligt 

SMADIT. Resultatet i Luleå är 8 genomförda samtal vilket visar på en 

förbättringspotential.  

 

SKUR 

Arbete riktat till ungdomar i riskzon är något som har prioriterats länge men 

arbetet har inte riktigt kommit igång. Respektive verksamhet som deltar i 
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projektet verkar för att konkret arbete kommer igång. Detta är ett område 

som alla anser är viktigt. 

 

Levande och trygga stadsdelar 

Målet för arbetet är att forma en hållbar struktur och modell för levande och 

trygga stadsdelar. Under hösten har arbetet varit fokuserat på att identifiera 

en organisation för fortsatt stadsdelsarbete med prioritering Hertsön och 

Örnäset. En kommunövergripande arbetsgrupp har bildats med 

representanter från arbetsmarknads-, fritids-, kultur-, social-, tekniska- och 

barn och utbildningsförvaltningen, Lulebo samt stadsbyggnadskontoret. 

Handlingsplan för 2013 är framtagen. 

 


