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Allmänna utskottet

§ 13

Dnr KS 2019-34

Medborgarlöfte 2019 samt uppföljning 2018
Sammanfattning
I och med polisens nya organisation tillsatte polisen kommunpoliser för att i
samverkan med kommunen arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande genom medborgarlöften. Under 2018 har Eda kommun
tillsammans med lokalpolisområde Arvika utifrån medborgarlöftet arbetat
för att minska risken för unga att hamna i missbruk, samt arbetat för en
bättre trafik- och levnadsmiljö.
Medborgarlöftet som undertecknades för 2017 arbetades fram genom
medborgardialog, medarbetardialog och tillgänglig statistik. Då detta
innebar ett mycket omfattande insamlings- och analysarbete, och då flera av
punkterna kräver arbetsinsatser under flera års tid genomfördes ingen ny
dialog för 2018-års löfte. Istället fortsatte arbetet mot missbruk bland unga,
som också är kopplat till ANDT-strategin för Värmland, samt arbetet för en
bättre trafik- och levnadsmiljö.
Även inför 2019-års medborgarlöften kommer arbetet mot ungas missbruk
att fortgå. Arbetet med en bättre trafik- och levnadsmiljö kommer dock inte
stå kvar som tidigare, även om arbete för en minskning av drog- och
alkoholpåverkade förare fortsatt kommer pågå. Istället vill polis och
kommun verka för att öka sin synlighet i lokalsamhället.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-11-13
Förslag till medborgarlöfte för 2019 2018-11-13
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar förslag till medborgarlöfte för år 2019. Löftet
undertecknas av kommunstyrelsens ordförande tillsammans med
lokalpolisområdeschef.
____
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Datum

2018-11-13
Samhällsbyggnad, räddningssektionen
Elsa Johnsson 0570-827 70
elsa.johnsson@arvika.se

Medborgarlöfte 2019 samt uppföljning 2018
Beredning
Beredning
Beslut

Kommunstyrelsen

2018

Sammanfattning
I och med polisens nya organisation tillsatte polisen kommunpoliser för att i
samverkan med kommunen arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande genom medborgarlöften. Under 2018 har Eda kommun
tillsammans med lokalpolisområde Arvika utifrån medborgarlöftet arbetat
för att minska risken för unga att hamna i missbruk, samt arbetat för en
bättre trafik- och levnadsmiljö.
Medborgarlöftet som undertecknades för 2017 arbetades fram genom
medborgardialog, medarbetardialog och tillgänglig statistik. Då detta
innebar ett mycket omfattande insamlings- och analysarbete, och då flera av
punkterna kräver arbetsinsatser under flera års tid genomfördes ingen ny
dialog för 2018-års löfte. Istället fortsatte arbetet mot missbruk bland unga,
som också är kopplat till ANDT-strategin för Värmland, samt arbetet för en
bättre trafik- och levnadsmiljö.
Även inför 2019-års medborgarlöften kommer arbetet mot ungas missbruk
att fortgå. Arbetet med en bättre trafik- och levnadsmiljö kommer dock inte
stå kvar som tidigare, även om arbete för en minskning av drog- och
alkoholpåverkade förare fortsatt kommer pågå. Istället vill polis och
kommun verka för att öka sin synlighet i lokalsamhället.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2018-11-13
Förslag till medborgarlöfte för 2019 2018-11-13
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till medborgarlöfte för år 2019. Löftet
undertecknas av kommunstyrelsens ordförande tillsammans med
lokalpolisområdeschef.
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Beskrivning av ärendet
Eda kommun tillsammans med Lokalpolisområde Arvika har i den
gemensamma samverkansöverenskommelsen åtagit sig att i samråd besluta
om prioriterade områden för utveckling av samverkan av trygghetsskapande
och brottsförebyggande åtgärder. Arbetsmodellen kallas för medborgarlöften.
Medborgarlöften är en del av polismyndighetens nya styrmodell och innebär
att kommunen och polisen gemensamt ska ta fram aktuella fokusområden
som sedan formas till löften. Det är den lokala lägesbilden som är
utgångspunkt för polisens lokala mål och grunden till aktuella
medborgarlöften. Lägesbilden baseras dels på medborgar- och medarbetardialog, utöver dialogerna läggs även befintlig statistik och tillsammans
skapar dessa den aktuella lägesbilden. Utifrån detta utarbetas sedan en
åtgärdsplan med lokal förankring.
Medborgarlöftet som undertecknades för 2017 arbetades fram genom
medborgardialog, medarbetardialog och tillgänglig statistik. Då detta
innebar ett mycket omfattande insamlings- och analysarbete, och då flera av
punkterna kräver arbetsinsatser under flera års tid, genomfördes ingen ny
dialog för 2018-års löfte. Istället fortsatte arbetet för en förbättrad trafikoch levnadsmiljö och mot ungas missbruk. Någon liknande insats med
medborgar- och medarbetardialog som den som genomfördes 2017 har inte
ägt rum detta år, utan löftena inför kommande år bygger på tidigare
medborgardialog, aktuell statistik och den nuvarande lägesbild som polis
och kommun fått rapporterat till sig i sina verksamheter.
Under de första åtta månaderna av 2018 har kommunpolisen arbetat 50 %,
samtidigt som det har anställts en ny säkerhetssamordnare, vilken är
kommunens motpart. Arbetet med de befintliga löftena har dock fortgått i de
etablerade arbetsgrupperna, men något omfattande arbete med medarbetaroch medborgardialog har inte kunnat genomföras. Under 2018 har däremot
de samverkande parterna deltagit i utbildningar och vid seminarier om hur
arbetet med att ta fram löften genom dialog, fastställande av lägesbilder och
planering av åtgärder bäst genomförs. Nya handledningar har också
utkommit inom området. Arbetsmodeller baserade på den nya kunskapen är
nu planerade att implementeras under 2019 för att lägga grund för en väl
underbyggd lägesbild. I kombination med statistik och medarbetar- och
medborgardialog kommer detta underlätta för uppdateringen av
nästkommande års löften.
För 2017 identifierades följande lägesbild i Eda kommun: Narkotika och
alkoholproblematik angavs av 28 % av de som deltog i dialogerna, därefter
trafikproblem (19 %) med höga hastigheter, rattfylleri och störande musik.
Under 2017 och 2018 har flertalet aktivitet genomförts inom ramen för
medborgarlöftet. Av polisen har det utförts 87 trafikkontroller och två
narkotikainsatser. I samverkan har flera aktiviteter genomförts, bland annat
har flera informationstillfällen om narkotika hållits för både skolpersonal
och föräldrar, lathund för att se tecken på narkotikabruk har tagits fram, och
arbete inom programmet Effekt har genomförts. Även ett samarbete med
Landstinget har påbörjats, för att tidigt kunna identifiera och sätta in insatser
för att hjälpa personer med missbruk. Aktiviteter inom området att minska
risken för missbruk leds i huvudsak av kommunens folkhälsosamordnare
och gruppen Edas ansvar. Arbetet med att minska risken för individer att
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hamna i missbruk är ett ständigt pågående arbete. Inför 2019 är
bedömningen därför densamma som föregående år, det vill säga att det
behövs längre tidsramar vad gäller arbetet mot narkotika, vilket bedöms ha
god effekt.
Då problematiken i en mindre värmländsk kommun inte går att jämföra med
den i exempelvis en storstadsförort är det gynnsamt att polisens nya
arbetsmodell bygger på lokala lägesbilder. Ännu har dock inte polisen de
personella resurser som behövs för att på optimalt sätt kunna arbeta som
avsett utefter denna modell. Dessa resurser är däremot utlovade och kommer
innebära att de fyra kommunerna som ingår i lokalpolisområde Arvika får
egna områdespoliser. För att till dess underlätta för de poliser som idag har
ansvar för alla fyra kommuner i området, och då det kunde fastställas att
lägesbilder och löften redan var mycket lika i de fyra kommunerna, har
medborgarlöftena nu formulerats liknande inom lokalpolisområdet.
Åtgärdsplanerna är dock utformade för att bäst passa de lokala
förutsättningarna.
I 2019-års medborgarlöften kommer därmed arbetet utefter den regionala
ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak) -strategin att fortskrida. Inom
detta arbete ingår även arbete i trafikmiljön för att minska antalet drog- och
alkoholpåverkade förare. Polis och kommun vill även verka för att öka sin
synlighet i lokalsamhället, då indikationer från medborgarna har tytt på att
framför allt närvaron av polisen inte upplevs som kännbar. Tidigare års löfte
att förbättra trafik- och levnadsmiljön tas i år bort då en del av det arbetet
dels har åtgärdats, men även ingår som en del i åtgärderna för att minska
drog- och alkoholpåverkade i trafiken.
Ekonomisk konsekvens/finansiering
Föreslaget beslut hanteras inom ordinarie budget och kräver således ingen
finansiering.

Jan-Erik Eriksson
Verksamhetschef Samhällsbyggnad

Beslutet expedieras till
Kommunchef
Räddningschef
Säkerhetssamordnare
Lokalpolisområdeschef

Elsa Johnsson
Säkerhetssamordnare

Medborgarlöfte 2019
Eda kommun tillsammans med Lokalpolisområde Arvika har i den gemensamma
samverkansöverenskommelsen beslutat att arbeta med Medborgarlöften.
Medborgarlöften är en del av polismyndighetens styrmodell och innebär att kommunen och polisen
gemensamt ska ta fram aktuella fokusområden baserade på den lokala lägesbilden.
Syftet med medborgarlöften är att genom ökad samverkan öka tryggheten och minska brottsligheten
i Eda kommun.

Medborgarlöfte 2019
·
Polisen tillsammans med Eda kommun kommer att samordna det förbyggande arbetet utifrån
den regionala ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak) -strategin genom följande
fokusområden;

·

–

minska risken för individer att hamna i missbruk, med betoning på unga

–

arbeta för en minskning av antalet drog- och alkoholpåverkade i trafiken

Polisen tillsammans med Eda kommun kommer fortsätta att arbeta med sin ökade synlighet

Aktiviteter
ANDT
Gemensamma aktiviteter:
·
Information till föräldrar utifrån ANDT-strategin
·
Fortsatt arbete i etablerade former för samverkan mellan polis, skola, socialtjänst samt andra
interna och externa aktörer
·

Fördjupa samarbetet mellan socialtjänsten och polis gällande ungdomar

Kommunens aktiviteter:
·
Socialtjänsten arbetar ute vid särskilda tillfällen inom och utanför kommungränsen
·

Fortsättning på föräldraprogrammet ”Effekt”

·

Information till elever gällande alkohol och droger i trafiken

Polisiära aktiviteter:
·
Narkotikainsatser- inriktning ungdomar
·
Trafikkontroller- alkohol/narkotika

Synlighet
Gemensamma aktiviteter:
·

Medborgardialog i olika forum

Polisiär aktivitet:
·
Fotpatrullering

Uppföljning
Arbetet med medborgarlöften kommer kontinuerligt att följas upp och utvärderas. Uppföljning av
effekter sker med hjälp av tillgänglig statistik samt genom medarbetar- och medborgardialog.
Kommunikation om arbetet sker via lokalmedia, kommunen hemsida och sociala media. Hur arbetet
kommuniceras bestäms i framtagen kommunikationsplan.
Medborgarlöftet börjar gälla den dagen löftet skrivs under och gäller tills dess att nytt löfte tecknas.

Charlottenberg

Johanna Söderberg
Kommunalråd

Jonas Wendel
Lokalpolisområdeschef

