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MEDBORGARLÖFTE 2022/2023 
 

Under hösten/vintern 2021 har Lokalpolisområde Hälsingland och Söder-

hamns kommun genomfört 18 stycken möten med allmänheten, så kallade 

medborgardialoger, varav en var digital och genomfördes på en av lokalpolis-

områdets Facebooksidor. Uppskattningsvis har fler än 500 söderhamnare del-

tagit i dessa dialoger alternativt besvarat trygghetsfrågor via en enkät med föl-

jande frågeställningar: 

 

• Känner du dig trygg i Söderhamn kommun? 

 

• Är det några särskilda platser som får dig att känna dig otrygg i  

  Söderhamns kommun? 

 

• Har du förslag på vad polis och kommun skulle kunna göra för 

  att Söderhamn skulle bli en ännu mera trygg kommun att leva   

  och bo i? 

 

Det är väldigt tydligt att det som starkast bidrar till den upplevda otryggheten i 

Söderhamns kommun är ungdomsgrupperingar/ungdomskriminalitet och 

narkotika, inte sällan i kombination med varandra. Det är både unga som 

äldre som nämner detta som två påtagliga otrygghetsfaktorer. Många trycker 

också på att man vill se mer samverkan. Då menar man främst samverkan 

mellan polis och kommun men även mellan dessa aktörer och civilsamhället. 

 

Polisen och Söderhamns kommun kommer tillsammans, och var för sig, att 

fortsätta jobba mot nämnda problemområden. Arbetet kommer dels att ske 

utifrån redan inarbetade arbetsformer men även genom att utveckla nya meto-

der och samverkansformer. Det övergripande gemensamma arbetet kommer 

att fastställas i en gemensam lokal handlingsplan. Handlingsplanen kommer 

att finnas tillgänglig under våren 2022. 

 

Ett medborgarlöfte är ett löfte som polis och kommun ger medborgarna utifrån 

vad medborgarna upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och 

säkra. Medborgarlöftet är en del av det brottsförebyggande och trygghetsskap-

ande arbetet i stort. Ett medborgarlöfte ska innehålla konkreta åtgärder och 

vara tidsatt. 



  2 

   

 

 

 

 

Som en del i arbetet med att minska den upplevda otryggheten och att före-

bygga ungdomskriminalitet och narkotikamissbruk formulerar Lokalpolisom-

råde Hälsingland och Söderhamns kommun följande gemensamma medbor-

garlöfte för 2022 och 2023: 

 

• Polisen och Söderhamns kommun lovar att fortsätta ut-

veckla befintliga samverkansforum och strukturer. Metoder 

och arbetssätt ska fortsätta att förbättras. Som ett led i detta 

skall Söderhamns kommun under 2022 genomföra om-

världsspaning gällande framgångsrika arbetssätt och meto-

der riktade mot ungdomskriminalitet. Dessa ska analyseras 

i syfte att ta reda på om de kan implementeras i det lokala 

linjearbetet.  

 

• Polisen och Söderhamns kommun ska under 2022 för-

stärka samarbetet kring tidiga bedömningar och eventuella 

insatser för ungdomar som riskerar att hamna i, eller redan 

befinner sig i, kriminalitet. Detta ska ske genom att inform-

ationsdelning i brottsförebyggande syfte mellan polis och 

socialtjänst ska öka när det gäller personer som är under 

21 år. Dessutom ska socialsekreterare och polis träffas en 

gång/vecka för att säkerställa att ungdomar som befaras be-

finna sig i särskilt ogynnsamma sammanhang och miljöer 

som kan innebära risk för kriminalitet prioriteras i respek-

tive verksamhets uppdrag. 

 

• Polisen och Söderhamns kommun lovar att stärka sin sam-

verkan i arbetet mot narkotikamissbruk och ungdomskri-

minalitet genom att Lokalpolisområde Hälsingland och So-

cialtjänsten i Söderhamns kommun under perioden 2022-

2023 genomför minst fyra (4) myndighetsgemensamma in-

satser mot narkotika med särskilt fokus på ungdomar. 

Varje insats ska omfatta minst en arbetsdag men ska även 

kunna komma att omfatta fler arbetsdagar om resursläget 

tillåter det. Vid varje tillfälle ska Socialtjänsten förlägga sitt 

arbete till polisstationen. Både beslutsfattare och socialsek-

reterare ska medverka vid insatserna i syfte att säkerställa 

rätt och snabb hjälp till de unga och deras familjer. 
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…………………..……………       ..….………………………….. 
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