
LJUSDALS KOMMUN

Medborgarlöfte 2022-2024

För lokalpolisområde Hälsingland/Ljusdal och Ljusdals kommun

Medborgarlöftet 2022-2024 handlar om ökad trygghet. Genom synlighet, närvaro och aktiviteter är målet att

skapa relationer mellan boende i området och de aktörer som på olika sätt stöttar civilsamhället för att

bibehålla och öka den upplevda tryggheten.

Medborgarlöftets geografiska fokus ligger på tätorten Ljusdal.

Med borgarlöftets aktiviteter 2022-2024

• Polisen ska bidra med ökad synlighet genom att vid 40 tillfällen per år genomföra fotpatruller i Ljusdals

tätort.

• Ljusdals kommun ska genomföra aktiviteter som riktar sig till barn och ungdomar som inte är aktiva

inom idrott eller kultur.

• Ljusdals kommun och polisen ska gemensamt delta i en operativ grupp som samverkar för att bidra till

ökad trygghet i Ljusdals tätort som leds av kommunens lokala Brottsförebyggande råd.

Polisen ansvarar för att:

Planera och genomföra fotpatruller på lämpliga platser vid lämpliga tider med syfte att stävja ordningsstörning.

Polisen ska också medverka vid kommunens aktiviteter med barn och ungdomar samt den operativa gruppen.

Ljusdals kommun ansvarar för att:

Planera och genomföra aktiviteter för barn och unga i samverkan med bland annat föreningslivet, Ljusdalshem

med flera.

• Den operativa gruppen Ljusdal för trygghet, är aktiv under perioden för medborgarlöfte och att

åtgärder genomförs med Brottsförebyggande rådet som råd och Kommunstyrelsen som styrgrupp.

HUR KOM VI FRAM TILL MEDBORGARLÖFTE 2022-2024?

Medborgarlöftet 2022-2024 har sin grund i Delmosprojektets kartläggning 2021, i medborgardialoger, i

lägesbilder som kommer från kommunens verksamheter till Brottsförebyggande rådet samt i enkätsvar från

420 kommuninvånare.

Enkätsvaren visar att medborgarna övervägande känner sig trygga men ett tryggt samhälle bygger på att alla

känner ett ansvar för sitt område. Detta skapas bland annat genom synlig polis, aktiviteter för barn och

ungdomar som bidrar till inkluderingen i samhället.

Medborgarlöftet har tagits fram i samverkan mellan Ljusdals kommun och lokalpolisområde
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