
 

           

 

 

 

                                              

                                                                           

Polisens och Knivsta kommuns medborgarlöfte 2021 
 

 

Inledning 

Det lokala medborgarlöftet utgår från genomförda dialoger med invånare om hur 

man upplever tryggheten i Knivsta kommun. Under 2018 genomfördes en dialog 

med vuxna invånare i kommunen och 2020 fick barn och unga i åldern 11-18 år 

möjlighet att svara på frågor om trygghet och ge synpunkter på vad som skapar 

trygghet respektive otrygghet. Information samlas också in kontinuerligt inom 

organisationerna för att identifiera områden som yrkesverksamma ser har en 

påverkan på tryggheten i kommunen i stort eller i sin verksamhet och dess 

närområde. Medborgarlöftet är en del av det brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbete som polis och kommun gemensamt ansvarar för. 

 

De trygghetsundersökningar som genomförts i Knivsta föregående år visar att de 

allra flesta invånare upplever Knivsta kommun som trygg och säker. Det finns 

dock platser i kommunen som av en del känns mer otrygga. Kommunens och 

polisens medborgardialoger pekar på att det är centrala delar av Knivsta och 

Alsike som kan känns otrygga, särskilt runt de större skolorna och större 

samlingspunkter som stationsområde och butiksparkeringar på kvällen. En del 

invånare uttrycker att de känner sig otrygga där trafikmiljön upplevs osäker och 

på platser där det är mörkt. Buskörning, ordningsstörningar och narkotika lyfts 

som problem. Dialogerna visar att på dessa platser önskar man en ökad 

vuxennärvaro kvällstid genom poliser, nattvandrare eller väktare. Även 

kameraövervakning nämns. Man önskar också mer aktiviteter och trygga platser 

för ungdomar att spendera sin fritid, framförallt kvällstid. 

 

Medborgarlöften 

Kommun och polis ska tillsammans verka för ett brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbete. Det bedrivs genom ledningsgruppen kommun-polis-

räddningstjänst. Prioriterade områden under perioden är: 

 

 Vuxennärvaro kvällar och helger i tätorterna Knivsta och Alsike. Detta 

sker genom: 

- Att verka för informationsutbyte, dialog och samverkan med vuxen- 

och nattvandrande organisationer i Knivsta och Alsike. 

- Att polis och kommun verkar för att tillsammans delta i  

trygghetsvandringar.  



 

           

 

 

 

                                              

                                                                           

- Aktiv och närvarande polis på platser som upplevs otrygga.  

 

 Polis och kommun ska verka för goda och säkra trafikmiljöer samt 

minskade ordningsstörningar kopplade till fordon. Detta sker genom att: 

- Kommun och polis gör trygghetsbesök på utpekade platser i 

kommunen under 2021 för att se över den fysiska miljön och åtgärda 

eventuella brister. 

- Polisen gör vid behov riktade trafik och- trygghetsinsatser i Knivsta 

eller Alsike under 2021.  

 

 Förebyggande arbete med bäring på ungdomar där kommun och polis 

under 2021 särskilt fokuserar på:   

- Samverkan kring ungdomar i riskzon i samverkansgruppen SSPF 

(Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid) operativ, exempelvis med metoden 

”Nödstoppsmöte”.  

- Att utveckla samverkan kring individer i behov av stöd genom 

exempelvis SSPF individ. 

- Besök av blåljuspersonal i skolor genom konceptet PAR (Polis, 

Ambulans, Räddningstjänst). 

- Insatser mot narkotika genom polisiärt arbete i samverkan med 

kommunen. 

 

 Utveckla trygghetsperspektivet i framtagandet och genomförandet av nya 

detaljplaner.  

 

Förväntad effekt 

Ovan beskrivna åtgärder förväntas bidra till att Knivsta kommun blir en ännu 

tryggare plats för boende och besökare. 

 

Uppföljning 

Arbetet med medborgarlöften kommer att följas upp i slutet av året och 

kommuniceras via bland annat polisens och kommunens hemsida. 
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