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Medborgarlöfte Håbo kommun 2019 
 

Polisen och kommunen har i överenskommelsen om samverkan, bedömt att 

arbete med trygghet i Bålsta centrum1 är ett prioriterat område. Denna 

bedömning görs utifrån framtagen samlad lägesbild byggd på medborgardialog, 

statistik över anmäld brottslighet, rapporterad utsatthet för brott samt trygghets- 

och medborgarunderökningar.  

 

Genom ett antal aktiviteter tidigare år har polisen och kommunen arbetat aktivt 

och tillsammans för att öka medborgarnas upplevda trygghet i Bålsta centrum. 

Under 2019 ska detta arbete fortsätta för att ytterligare stärka tryggheten i Bålsta 

Centrum. Se bifogad aktivitetslista. 

 

Polisen och kommunen formulerar med hänvisning till ovanstående följande 

gemensamma medborgarlöfte. 

 

 Polis och kommun ska tillsammans arbeta för medborgarnas trygghet och 

säkerhet i Bålsta centrum.  

 

 

 

Ort och datum Ort och datum 

 

…………………………………. ……………………………… 

 

 

…………………………………. ……………………………… 

Jan Håkansson Liselotte Grahn Elg 

Lokalpolisområdeschef Enköping/Håbo Kommunstyrelsens ordförande 

 

 

Ort och datum  

 

………………………………….  

 

 

………………………………….  

Tobias Arvidsson 

Kommundirektör 

                                                           
1 Avser området mellan stationsområdet, Centrumleden, Fridegårdshuset och Centrumstråket. 



 

 

 

 
 

 

Medborgarlöftet ska genomföras med hjälp av följande aktiviteter: 
 

 

 

Aktivitet Omfattning När Ansvarig Uppföljning/utvärdering 
Polisiär synlighet Polisiär närvaro av 

uniformerad och civil 

polis 

Dygnet runt  Polisen Via polisens 

uppföljningsverktyg 

Fortsatt 

förebyggande 

arbete mot alkohol 

och narkotika 

Informationsutdelning 

”Håbo mot langning” i 

Bålsta Centrum 

Vid minst två 

tillfällen under 

året 

Kommunen Antal insatser  

 

 

Se över informationen 

på kommunens 

hemsida kring stöd till 

föräldrar 

Under året Kommunen Genomförd, ja/nej 

Fortsatt stöd till 

nattvandrande 

föreningar 

Vår och höst Kommunen Antalet genomförda 

nattvandringar med 

föreningslivet 

Fältverksamhet 

Bålstapolarna 

Fortlöpande 

under året 

Kommunen Genomförd, ja/nej 

Ungdomsteamets 

synlighet/närvaro 

Dagtid vardagar Kommunen Genomförd, ja/nej 

Gemensamma 

krogtillsyner 

Fortlöpande 

under året 

Polisen och 

kommunen 

Genomförda tillsyner 

Polisiär insats mot 

langning av alkohol 

Minst en insats 

under året 

Polisen Antalet insatser 

Insatser mot 

droganvändning bland 

ungdomar 

Fortlöpande 

under året 

Polisen Antalet insatser 

Erbjuda skolpersonal 

information om 

narkotika 

När det 

efterfrågas 

Polisen och 

kommunen 

Antalet informationstillfällen 

Förebyggande 

åtgärder i den 

fysiska miljön 

Arbeta med att trygga 

den fysiska närmiljön 

När behov av 

åtgärder 

föreligger 

Kommunen Via Trygghetsgruppen 

Trygghetsvandring  Bålsta centrumområde Vid två tillfällen Polisen och 

kommunen 

Via Trygghetsgruppen 

Medborgardialog  Trygghetsfrågor Under 

Håbomässan 

Polisen Via Trygghetsgruppen 

 


