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Polisens medborgarlöfte 2018, i samverkan med Jokkmokks
kommun, ska bidra till ökad trygghet och minskad brottslighet samt
skapa förutsättningar för att människor ska inkluderas i samhället
samt undvika missbruk och kriminalitet.
Situationen idag
Den gemensamma lägesbilden har tagits fram tillsammans med
representanter från polisen och kommunen. Underlaget har inkluderat
statistik, underrättelser, medarbetar- och medborgardialoger som visar att;

Generellt är Jokkmokks kommun en trygg plats att bo och vistas i.
Vi behöver genomföra gemensamma insatser med barn/unga/unga vuxna
som far illa eller riskerar att fara illa. Polisens synligheUnärvaro behöver
öka generellt och vi behöver jobba mot otrygghet i trafiken.

Det här ska vi göra

•

•
•
•

Polisen och kommunen ska gemensamt genomföra minst en
Trygghetsvandring i Jokkmokks kommun under 2018, med fokus på
platser som upplevs som otrygga.
Polisen ska genomföra minst en trafikkontroll per vecka i Jokkmokk,
samt en trafikkontroll per vecka i övriga delar av kommunen.
Polisen ska öka sin synlighet i hela Jokkmokks kommun.
Kommunen och polisen ska informera om brott på sina webplatser,
och var personer kan söka hjälp.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans
De effekter som förväntas uppnås är en ökad polisiär synligheUnärvaro i
hela Jokkmokks kommun. En ökad trygghet i kommunen. Att vi i ett
tidigare skede identifierar barn/unga/vuxna som är i riskzonen och ge stöd
till dem.

Eventuella logotyper placeras i sidfoten
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Följ med i hur det går!
Medborgarna kan följa resultatet via:
•
•
•
•

Polisen.se/om-polisen/medborgarloften/jokkmokk/
Lokalpolisområdets Norra Lapplands Facebooksida
Jokkmokks kommuns hemsida
Jokkmokks kommunens Facebook

Bakgrund till medborgarlöftet
Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna
arbeta effektivt med brottsförebyggande arbete. Medborgarlöften är en
utveckling av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse.
Det handlar om konkreta aktiviteter som polisen och kommunen
tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten och minska
brottsligheten.
Genom medborgarlöften ska medborgar- och' medarbetarperspektivet tas
tillvara i högre utsträckning för att tydliggöra den lokala problembilden.
Medborgarna ska lokalt involveras genom medborgardialoger, och löftena
ska innehålla det som medborgarna upplever som problem.
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