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September 2019 - september 2020 

Fokus på möten med medborgarna på Norrby 

I polisens lista över särskilt utsatta områden som togs fram år 2019 identifierades 22 

stycken områden i Sverige. Ett av dessa områden ligger i Borås Stad, stadsdelen Norrby. 

Ett särskilt utsatt område kännetecknas av: 

. Allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen 

. Svårigheter för polisen att fullfölja sitt uppdrag 

. Parallella samhällsstrukturer 

. Våldsbejakad extremism 

. Närhet till andra utsatta områden 

Ett särskilt utsatt område uppvisar en problematik som i hög grad kräver gemensamma 

insatser från flera samhällsaktörer för att komma till rätta med existerande problem. 

Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Borås, AB Bostäder och Borås 

Stad i allmänhet skapat för invånarna i staden, och i synnerhet för invånarna i stadsdelen 
Norrby under ett år. Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att öka 

tryggheten och minska brottsligheten i berörda stadsdelar. 

Polisen och Borås stad har tagit fram en ny samverkansöverenskommelse år 201 8. 

Medborgarlöftet är ett komplement till samverkansöverenskommelsen. 

Medborgarlöftet bygger på de lägesbilder som polisen, Borås Stad och AB Bostäder har 
om den aktuella situationen i berörd stadsdel samt de medborgardialoger som 
genomförts på Norrby under år 2018-2019. 

Det här lovar vi: 



För att öka tryggheten och minska brottsligheten på stadsdelen Norrby lovar vi följande: 

Hög polisnärvaro på Norrby med fokus på otrygga och särskilt brottsutsatta 

platser, s.k. hot spot (polis). 
- Samverka och genomföra åtgärder kring trafikproblematiken på Norrby (Polis, 

Borås Stad, AB Bostäder) 
- Gemensamma och regelbundna medborgarmöten med inriktning på 

fokusgrupper (Polis, Borås Stad, AB Bostäder) 
- Utveckla samverkan med föreningslivet (Polis) 

Dialog med elever i årskurs 8 på Särlaskolan (Polis, Borås Stad) 

- Genomföra informationsinsats gällande trygghet och säkerhet i hemmet för 
medborgare på Norrby (Polis, Borås Stad, AB Bostäder) 

Det här ska vi åstadkomma tillsammans: 

- Minskat problem med brottslighet på stadsdelen Norrby 
- Ökad trygghet bland invånarna på stadsdelen Norrby 
- Ökat förtroende för polis och Borås Stad hos medborgarna. 

Aktiviteter och uppföljning kopplat till medborgarlöftet finns att följa på: 
Polisen.se/Medborgarloften 
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