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Utvärdering medborgarlöfte 2019 
Kommunens brott- och drogförebyggande arbete bedrivs i samverkan mellan flera parter som polis, 
Håbohus AB, Hälsoäventyret i Håbo, Svenska kyrkan och näringslivet. De forum vi har för 
samverkan är det rådgivande Hälso- och trygghetsrådet och den operativa Trygghetsgruppen. 
Gemensamt med polisen tecknar kommunen ett medborgarlöfte. I medborgarlöftet beskrivs vad det 
är kommunen ska göra och vad polisen ansvarar för. 

Social- och situationsanpassad brottsprevention 
Håbo kommuns brotts och trygghetsskapande arbete består av social brottsprevention och 
situationsanpassad brottsprevention. De insatser vi beslutar om föregås av medborgardialog och 
faktainhämtning. Därefter skrivs de ner i ett gemensamt medborgarlöfte med polisen.  
 
Social brottsprevention innebär insatser för att förändra personens benägenhet att begå brott. Det görs 
genom insatser som stärker personens självkontroll och de sociala band personen eller gruppen har 
till samhället och förståelse för samhällets olika funktioner.  

Exempel på aktiviteter är informationsinsatser om drogers skadliga inverkan, insatser mot langning, 
krogtillsyn, föreningsbidrag till nattvandrande föreningar, Polarnas fältverksamhet och den närvaro 
och dialog som förs vid medborgardialog och de informationsinsatser kommunen genomför.  

Situationsanpassad brottspreventivt arbetet handlar främst om att förhindra eller försvåra att brott 
begås. Det görs genom att förändra den aktuella platsen eller situationen runt den plats där brott kan 
begås. Exempel på aktivitet är återkommande trygghetsvandringar på prioriterade platser för att 
försvåra att brott begås på en viss geografisk yta.  

Exempel på preventionsnivåer 

Typ av prevention Social prevention Situationsanpassad prevention 

Primär Information om lagar, regler 
och metoder för bemötande  

Öppna ytor med god belysning, 
anskaffning av lås, larm och 
kameror 

Sekundär Information och metod mot 
normkritiskt beteende för 
riskgrupper  

Polisiär kontroll och synlighet 
för snabb reaktion då brott 
begåtts 

Tertiär Individuell 
behandlingsåtgärd 

Alkolås  

 

Utvärdering åtagande medborgarlöfte år 2019 avseende Håbo kommun 
För ett framgångsrikt brottförebyggande arbete är uppföljning, samverkan och samråd mellan berörda 
parter av stor vikt. I Håbo kommun samverkar vi mellan förvaltningar med näringsliv och polis för en 
gemensam samlad lägesbild och åtgärder av lokala problem. Polisen och kommunen har en 
överenskommelse om samverkan och ett gemensamt Medborgarlöfte. Att arbete med trygghet i 
Bålsta centrum. Arbetet bedrivs i de brottförebyggande arbete som finns i kommunens Hälso- och 
trygghetsråd och Trygghetsgruppen. 
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Aktivitet Omfattning När Ansvarig Uppföljning/utvärdering 

Fortsatt 
förebyggande 
arbete mot alkohol 
och narkotika 

Informationsutdelning 
”Håbo mot langning” i 
Bålsta Centrum 

Vid minst två 
tillfällen under 
året 

Kommun JA/ Valborg 30 april och skol-
avslutning 12 juni i samverkan 
med Hälsoäventyret i Håbo, 
Svenska kyrkan, Håbohus AB, 
för att öka vuxnas kunskap och 
stödja dem i kommunikationen 
om alkohol och droger i 
preventivt syfte. 

Se över informationen 
på kommunens 
hemsida kring stöd till 
föräldrar 

Under året Kommun JA/ Rutin finns att se över 
information var 6 månad. 
Utvecklingsområde att 
informationen vid riskhelg lyfts 
till förstanyhet på hemsidan.  

Fortsatt stöd till 
nattvandrande 
föreningar 

Vår och höst Kommun JA/Föreningsbidrag utgår till 
föreningar som genomför 
nattvandring fredag och lördag.  

Fältverksamhet Polarna Fortlöpande 
under året 

Kommun JA/Kommunens Polare är ett 
drogförebyggande arbete som 
fungerat under hela året.  

Gemensamma 
krogtillsyner 

Fortlöpande 
under året 

Polis och 
kommun 

JA/Vid två tidpunkter har tillsyn 
gjorts i samverkan. Den 5 juni 
och den 13 december. 
En restaurang inspekterades den 
5 juni, studentskiva och tre 
stycken den 13 december. 

Erbjuda skolpersonal 
information om 
narkotika 

När det 
efterfrågas 

Polisen och 
kommunen 

JA/ Informationsinsats i form av 
utställning och föredrag på 
biblioteket under miljövecka. 
Narkotikans inverkan på 
människor och miljö.  

Förebyggande 
åtgärder i den 
fysiska miljön 
Trygghetsvandring  

Bålsta centrumområde 
samt Skokloster 

Vid två tillfällen 
och vid behov 

Polisen och 
kommunen 

JA/Trygghetsgruppen har gjort 
2 st. trygghetsvandringa. En i 
Skokloster och en i Centrum 
med närliggande områden och 
stationen. 
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