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Bakgrund 
Medborgarlöfte är en utveckling av nuvarande samverkans- 

överenskommelse mellan polis och kommun. Medborgarlöftet handlar om 

åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska 

brottsligheten i ett område. Behoven i medborgarlöftet har identifierats 

genom dialoger med medborgare och medarbetare, enkätundersökningar, 

tidigare erfarenheter, statistik, anmälda brott och framtagna 

överenskommelse mellan polis och kommunen.  

 

Ungdomar i riskzon och ungdomar med psykisk ohälsa  
Med ”ungdomar i riskzon” syftar vi i detta dokument på ungdomar som 

riskerar att t.ex. dras in i kriminella nätverk eller ett narkotikamissbruk. Det 

kan handla om ungdomar som umgås med kriminella människor eller vistas 

i miljöer där narkotika förekommer. Narkotika är ett ständigt närvarande 

problem i vårt samhälle, kostnaden för samhället i form av mänskligt 

lidande, uteblivna skatteintäkter, kostnader för vård och behandlingar m.m. 

är enormt. Genom att tidigt fånga upp dessa individer och ge dem stöd är 

väl investerad tid och pengar för individen och samhället. Tidiga insatser 

har visat sig underlätta och förkorta behandlingstiden. 

   

Med ”psykisk ohälsa” syftar vi på de ungdomar som upplever omfattande 

besvär med det psykiska välbefinnandet så att det påverkar deras dagliga 

liv. Det kan dels handla om ett stilla sittande, man saknar sysselsättning 

eller att man hamnar i socialt utanförskap. Men det handlar även om 

ungdomar som inte orkar med vardagen utan överväger suicidal som en 

utväg på deras problem 

 

Påverkade förare i trafiken 
Under åren har polisen statistiskt kunna säkerställa att hög polisiär närvaro 

i specifika områden ökar träffprocenten gällande alkohol- och 

drogpåverkade förare i trafiken.  Höga hastigheter, påverkade förare och 

körkortslösa förare i undermåliga fordon är en bidragande orsak till 

allvarligt skadade och döda i trafiken. En bieffekt av detta är att annan 

brottslighet kan uppdagas. 

 

   



 

 

Vårt löfte till medborgarna 
Under 2020 kommer Polismyndigheten och Gullspångs kommun att 

särskilt fokusera på ungdomar i riskzon och ungdomar med psykisk ohälsa. 

Syftet är att tidigt försöka att fånga upp ungdomar som riskerar att dras in i 

kriminalitet och/ eller ett narkotika missbruk. Vi ska använda beprövade 

metoder för att arbeta med de ungdomar vi upptäcker. 

 

Polismyndigheten kommer utifrån uppkommen problembild och inkomna 

tips öka trafikövervakningen rörande alkohol- och drogpåverkade förare i 

trafiken. 

 

Vårt medborgarlöfte är därmed en utveckling av framtagen 

samverkansöverenskommelse mellan polisen och Gullspångs kommun.  

 

Aktiviteter under 2020 
Under 2020 kommer Polismyndigheten och Gullspångs kommun att, var 

för sig och i samverkan, särskilt fokusera på arbetet med att försöka hitta 

ungdomar i riskzon och påverkade förare. 

 

 Samarbetet inom SSPF (skola, socialtjänst, polis, och fritid) ska 

fortsätta att fördjupas och utvecklas. 

 Polisen kommer att utifrån underrättelse och problembild genomföra 

riktade insatser mot narkotika och prioritera lagföring. 

 Polisen kommer att utifrån underrättelse och problembild genomföra 

riktade insatser mot påverkade förare i trafiken. 

 Parterna ska tillsammans vid minst 1 tillfälle informera föräldrar och 

personal som möter unga om tidiga tecken på att unga riskerar 

hamna i missbruk. 

 Skola och socialtjänst ska tillsammans förstärka arbetet med tidig 

upptäckt och förebyggande insatser. Detta ska bl.a. ske genom att 

socialtjänsten deltar vid skolans elevhälsomöten under 2020. 

 

 

 

 



 

Uppföljning 
Uppföljning av medborgarlöftet kommer att genomföras två gånger under 

2020. Invånarna kommer att kunna följa vårt arbete på gullspang.se, på 

polisen.se och i media. 

 

 

Hova 2020-xx-xx      Hova 2020-xx-xx   

 

 

Carina Gullberg   Jan Hellnevi 

Kommunstyrelsens ordförande  Lokalpolisområdeschef 

Gullspångs kommun   Östra Skaraborg 

    
 

 

    Vi vill höra dina åsikter 
Har du synpunkter, tips och idéer kring problemet med situationen med 

drogar bland unga och påverkade förare i trafiken är du välkommen att 

höra av dig till din lokala polis eller Gullspångs kommun. 

 

 

Kontakt 

 
Gunnar Åreng, kommunpolis 

Telefon: 010-56 57 308 

E-post: gunnar.areng@polisen.se 

 

Säkerhetssamordnarna 

Gullspångs Kommun 

Telefon: 0506-360 00 

E-post: sakerhet@gullspang.se 

mailto:gunnar.areng@polisen.se
mailto:sakerhet@gullspang.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


