
    
      
 
 
 
Medborgarlöfte för Älvkarleby kommun 2018 
 
Bakgrund 
Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt 
med trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Människors synpunkter på 
trygghet och säkerhet är en viktig del för arbetets inriktning.  Medborgarlöften som 
tecknas årsvis av kommun och polis är därmed centrala i det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet.  
Medborgarlöften är en utveckling av kommunens och polisens samverkansöverens- 
kommelser. Det handlar om gemensamma åtgärder som ska hantera lokala problem för 
att öka tryggheten och minska brottsligheten i Älvkarleby kommun. 
 
Lokalpolisområde Norduppland har utarbetat en lokal lägesbild för Älvkarleby 
kommun. Arbetet har gjorts i samverkan med kommunala företrädare. 
Det har genomförts medborgardialoger i form av fysiska möten med riktade intervjuer 
och i samband med stormöten på flera av de större orterna i kommunen. 
Älvkarleby kommun har haft en webbenkät, Trygghet och Trivsel i Älvkarleby kommun 
under december och januari månad 2017/2018 på kommunens hemsida. Även den ligger 
till grund för 2018 års medborgarlöfte för Älvkarleby kommun.  
 

Problembild 
Tryggheten i samhället är en strategiskt viktig fråga som påverkar människor som bor 
och vistas i kommunen. 
Utifrån de dialoger som har gjorts, framgår det tydligt att Älvkarleby kommun upplevs 
som en trygg och säker kommun av de flesta. 
Samtidigt framfördes det känslor av otrygghet i vissa områden, platser och vissa vägar. I 
de medborgardialoger som har gjorts under det gångna året, framkom att det som måste 
prioriteras i Älvkarleby kommun, är medborgarnas trygghet.  
Vårdslöst trafikbeteende med fordon som framförs i strid mot gällande bestämmelser. 
Otrygghet att vistas ute under den mörkare delen av dygnet. Detta upplever främst 
kvinnor som obehagligt. De känner en olust att gå och cykla på dåligt upplysta gång- 
och cykelbanor.    
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Medborgarlöfte 2018 
 
Kommunen och polisen ska aktivt verka för att höja medborgarnas upplevda 
trygghet i Älvkarleby kommun. 
 
Detta ska göras genom att: 
 

- Kvinnliga representanter från kommunen och polis ska tillsammans med en 
referensgrupp bestående av enbart kvinnor i olika åldrar genomföra 
trygghetsvandringar under kvällstid på cykel- och gångbanor i kommunen. Med 
syfte att identifiera möjliga trygghetsåtgärder. 
 

- Kommunen och polisen ska verka för en ökad trafiksäkerhet genom att förbättra 
den lokala trafikmiljön. Ökad polisiär närvaro på gator och vägar. Samt minst 10 
trafikkontroller med fokus på fortkörning och vårdslöst trafikbeteende i 
korsningen lv 291 och Västlandsvägen i Marma.  
   

 

Uppföljning 
I samband med medborgardialoger och stormötena ska medborgarlöftena följas upp.    
Förra årets trygghetsvandringar ska följas upp. Detta efter att brister och synpunkter 
som framkom vid dessa vandringar har åtgärdats. Det ska genomföras 
uppföljningsvandringar.  
Uppföljning av medborgarlöftena ska också ske genom kommunens hemsida och 
Polisrutan i lokaltidningen Norra Uppland.  
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