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Inledning
Medborgarlöftet är ett åtagande från lokalpolisområde Östra Norrbotten och Pajala
Kommun till invånarna i Pajala under ett år. Löftet innebär konkreta aktiviteter inom
de områden invånarna upplever att det finns problem - det är här vi kommer att
prioritera våra insatser genom riktade åtgärder. Arbetet är en långsiktig satsning som
görs tillsammans av polis, kommun och invånare.
Polis och Kommun har beslutat att fortsätta att arbeta mot de problemområden som
togs fram 2016 då alla parter var överens om effekten och resultatet av arbetet inte
går att utläsa efter ett år.
Problembild
För att få in medborgarnas synpunkter på vad som medborgarlöften bör handla om har
Polisen haft en enkät ute bland medborgarna, bedrivit medborgardialoger samt
medarbetardialoger.
Utifrån en samlad bedömning efter genomgång och analys av beskrivna medborgaroch medarbetardialogerna bedöms följande problemområden i Pajala vara viktigast
arbeta med och emot:
1. Arbete mot narkotika.
2. Polisen tillgänglighet/synlighet/trafiksäkerhet.

Medborgarlöften 2018
Narkotika
•

Polisen och Pajala kommun genomför kartläggningar enskilt och därefter en
dialog. Polis genomför därefter operativa insatser mot narkotikaproblematiken.

•

Polis ska tillsammans med skola, Hälsocentral och kommun (BRÅ) planera in en
(1) lämplig förebyggande aktivitet om narkotika för elever och föräldrar i
årskurs 7.

•

Polis och kommun ska tillsammans utbilda krögare i att upptäcka drogtecken
samt fortsätta arbeta för att upprätthålla ett gemensamt synsätt gällande
berusningsnivå på krogen. En utbildning med ortens krögare ska hållas under
året om behovet finns.

•

Polis och kommun ska utbilda kommunal personal som jobbar med ungdomar i
att upptäcka drogtecken.

•

Polisen genomför efter behov och samråd med skolan hundsök i skolmiljö.

Polisens tillgänglighet/synlighet/våld i offentlig miljö och trafiksäkerhetsarbete
•

Möten mellan Polis och representanter från BRÅ ska planeras in minst en (1)
gång varannan månad.

•

Polis och kommun ska vid minst två (2) tillfällen utöva gemensam tillsyn på
ortens utskänkningsställen. Ett av tillfällena bör vara under Pajala marknad.

•

Polisen ska tillsammans med skola, Hälsocentral och kommun (BRÅ-gruppen)
planera in lämpliga förebyggande aktiviteter för elever i grundskolan eller
gymnasiet kring aktuella samhällsfrågor/problem.

•

Polis och Kommun ska tillsammans finnas tillgängliga vid minst två (2)
riskkvällar 2018.

•

Polis och Kommun fortsätter att hålla i utbildning med restaurangbranschen
(upprätthålla ett fortsatt arbete kring AAS) under år 2018.

•

Polis lovar att utföra minst tre (3) riktade insatser för att upprätthålla trygghet i
samhället. Dessa insatser kan ske genom fotpatrullering, besök hos ortens
företagare, på skola, asylboenden och ungdomsgård eller via
trafiksäkerhetsarbete i de yttre kommundelarna.

Uppföljning
•

Sker kontinuerligt i den lokala arbetsgruppen och med rapportering till chefen
för lokalpolisområdet, kommunpolis och kommunledning.

•

En skriftlig sammanställning görs senast 2019-01-31.

Förväntade effekter
Övergripande målet är att öka upplevelsen av trygghet hos Pajala kommuns
medborgare, förebygga och minska brottsligheten.
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