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Överenskommelsen för åren 2015-2017 är en gemensam 
handlingsplan för Bodens kommun och polisen. Den 
utgår från en gemensam lägesbild och omfattar särskilda 
fokusområden. Rådet för trygghet och hälsa ska behandla 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, 
folkhälsoarbete samt alkohol- och drogförebyggande 
insatser. Löpande uppföljning sker vid rådets möten med 
en sammanfattande bild vid årets slut. Arbetet ska vara 
strategiskt med gränsöverskridande samverkan.
                                                                                                                                                      
Syfte
Tillsammans ska vi öka, fördjupa och utveckla 
kommunens inre samarbete och samarbetet mellan 
Bodens kommun och polisen.

Övergripande mål 
Boden ska vara en trygg och säker kommun. 
Alla medborgare ska känna sig trygga och säkra hemma, i 
skolan, på arbetsplatsen och på allmänna platser.

Mål    Mäts med
Ökad trygghet   SCB:s medborgarenkät                                                  
Minskad brottslighet  Polisanmälda brott 
Minskad användning av droger Skolbarns hälsa   
    och levnadsvanor

Gemensam lägesbild
Liknande riket i stort så begås de flesta våldsbrotten i 
Bodens kommun i centrum, främst under helger. I de 
flesta fall är de förknippade med alkohol och droger. 

Vi ser bland vissa av våra ungdomar fortsatta problem 
med attityder till alkohol och droger. Det leder till ett 
fortsatt missburk av nätdroger, läkemedel och övriga 
narkotikaklassade droger. Vi ser också att alkoholdebuten 
kryper allt lägre ner i åldrarna. 

Det gör att det finns ett fortsatt behov av särskilda 
stödinsatser och skyddsåtgärder för barn, ungdomar och 
vuxna i Bodens kommun.

De viktigaste samarbetsområdena 2015-2017
Samarbetsområden ska utmärkas av en särskild satsning 
på förebyggande arbete i samverkan. Det gäller främst:

•	 Ökad	trygghet	i	offentlig	miljö
•	 Barn	i	riskzon
•	 Samlade	insatser	mot	droger
•	 Våld	i	nära	relation
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Centrumtorget med en väggmålning av Anders Hjortenklev.



Ökad	trygghet	i	offentlig	miljö
Tryggheten i samhället måste uppnås på flera olika sätt. 
Den offentliga miljön har en framträdande roll och det är 
viktigt att invånaren kan känna att den är trygg och säker. 
Arbete inom flera områden kan bidra till det:

• Trygghetsvandring
• Skadegörelse och klotter
• Anlagd brand
• Synliga poliser
• Krogtillsyn
• Ansvarsfull alkoholservering och Krogar mot   
 knark
• Årets trygghetsinsats

Trygghetsvandring
Trygghetsvandring är en flexibel metod för att upptäcka 
och åtgärda platser som upplevs otrygga eller bedöms 
vara osäkra. Genomförandet av en trygghetsvandring 
kan stärka tryggheten så att fler vågar röra sig i sitt 
närområde. Trygghetsvandringarna kan också ses som 
ett demokratiskt forum för att förmedla medborgarnas 
åsikter till beslutsfattare.

Syfte
Öka tryggheten genom att skapa såväl fysiska förändring-
ar som engagemang och delaktighet bland boende och 
verksamma i det område man vandrar i.

Mål
Identifiera och åtgärda platser inomhus och utomhus som 
upplevs osäkra.

Så här gör vi
En vandring genomförs per år med en systematisk inven-
tering efter checklista med trygghetsaspekt som fokus. 
Rapport upprättas med angivna ansvar och uppföljning. 
Uppföljning av rapporten görs med ansvariga.

Samverkan
Tekniska förvaltningen, samhällsbyggnadskontoret, poli-
sen, fastighetsägare och föreningar.

Ansvarig
Tekniska förvaltningen.

Skadegörelse	och	klotter
Skadegörelse och klotter hör till kategorin mängdbrott. 
Det är brott som förekommer ofta och drabbar många 
människor. Klotter kan medföra stora kostnader för 
samhället och privatpersoner. Människor upplever 
ofta otrygghet i områden med mycket klotter och 
skadegörelse.

Tryggt i centrala Boden.



Dansuppvisning under Kulturnatta i Boden.



anlagda bränder uppstår. 
Uppnå den nollvision som gäller mot anlagda bränder i 
kommunen.

Så här gör vi
Räddningstjänsten utbildar elever i årskurs 2, 6 och 9 i 
brandkunskap. Eleverna får lära sig hur snabbt branden 
sprids inomhus, samt vad som händer om man anlagt en 
brand och blir dömd för detta. Utbildning i brandkunskap 
med fokus på anlagd brand genomförs inom alla program 
i årskurs 1 på gymnasiet.
En samverkansgrupp för anlagda bränder finns 
i kommunen med intressenter från polisen, 
räddningstjänsten, socialförvaltningen, tekniska 
förvaltningen och utbildningsförvaltningen. Gruppen 
har minst fyra bokade träffar varje år och uppkommer 
händelser så träffas gruppen omedelbart.

Samverkan
Räddningstjänsten, utbildningsförvaltningen, 
socialförvaltningen, tekniska förvaltningen, polisen och 
friskolorna.

Ansvarig
Räddningstjänsten.
 
Synliga	poliser
Forskning visar att synliga poliser på stadens gator och 
torg ger medborgarna i kommunen en känsla av trygghet. 
Brott som begås i offentlig miljö minskar när poliserna är 
synliga och närvarande.  

Syfte
Öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.

Syfte
Öka den upplevda tryggheten och bidra till att ge Bodens 
invånare och besökare en vacker och ren stad. 
Vara en del i arbetet med att förebygga så att ungdomar 
inte hamnar i grövre brottslighet genom skadegörelse och 
klotter.

Mål
Alla berörda egendoms- och fastighetsägare samverkar 
för att på kortast möjliga tid reparera skadegörelse och ta 
bort klotter från fasader. 
Genom gemensam påverkan för att få samtliga som vistas 
inom kommunen att polisanmäla all typ av skadegörelse. 
Kostnader för skadegörelse och klotter mot kommunal 
egendom ska inte överskrida 400 000 kronor årligen.

Så här gör vi
Information om kostnader för skadegörelse och klotter, 
ges till alla elever och föräldrar i årskurs 6 och till elever 
i årskurs 8 varje år. Klotter saneras inom 48 timmar. 
Tillsammans med polisen kartlägger vi platser som utsätts 
för upprepade former av skadegörelse och klotter. Där 
ökar vi bevakningen.

Samverkan
Utbildningsförvaltningen, tekniska förvaltningen, rädd-
ningstjänsten, polisen och företagarna Boden.

Ansvarig
Tekniska förvaltningen.

Anlagd brand
I Sverige är ungefär var fjärde brand anlagd. När 
det gäller brand i skolor är andelen anlagda bränder 
betydligt högre. Varje år anläggs flera hundra bränder 
av ungdomar. Många av dessa anläggs av skolans elever 
under skoltid. Hittills har ingen skadats allvarligt i någon 
skolbrand i Sverige. Däremot brinner även skolorna 
kvällar och helger med stora kostnader för kommuner 
och försäkringsbolag. Kostnader för bränder uppgår till 
över 500 miljoner kronor årligen. Antalet anlagda bränder 
på skolor eller förskolor har minskat från 583 anlagda 
bränder under 2008 till i dag cirka 450. Bodens kommun 
har inte haft en totalbrand av en förskola eller skola sedan 
år 1996 när Blåklockans daghem brann. 

Syfte
Genom aktivt arbete sänka antalet anlagda bränder i 
Boden för att minska otryggheten bland medborgarna i 
kommunen. 
 
Mål
Samtliga berörda inom kommunen ska aktivt samverka 
för att upptäcka och förhindra anläggare, främst bland 
ungdomar. 
Berörda ska direkt reagera och genomföra åtgärder när 

Ponnyridning under Skördefesten och miljödagarna.



kunna arbeta inom krogmiljön.
Mål
Minska alkoholrelaterade skador och nöjesrelaterad 
våldsbrottslighet, genom att inte servera alkohol till per-
soner under 18 år, samt inte heller till märkbart berusade 
personer.

Så här gör vi
Tillsammans med Luleå kommun erbjuder vi 
utbildningen Ansvarsfull alkoholservering flera gånger 
per år till de som har ett permanent serveringstillstånd.

Samverkan
Kommunens alkoholhandläggare, polisen och Luleå 
kommun.

Ansvarig
Kommunens alkoholhandläggare.

Krogar mot knark
Krogar mot knark är ett nationellt nätverk bestående av 
representanter från krogar och myndigheter i ett flertal 
kommuner. Krogar mot knark arbetar för att minska och 
försvåra användandet av narkotika i krogmiljö. 

Syfte
Genom utbildning ge deltagarna mer kunskap om hur 
narkotikapåverkade personer agerar och ser ut, samt 
vilka beteenden och attribut som är kopplade till narko-
tikahantering. Med kunskapen vill vi att deltagarna ska 
känna sig mer trygga och mer motiverade att reagera när 
de ser något misstänkt. Fokus ligger även på de juridiska 
aspekterna och kunskapen om hur man bör agera i olika 
situationer. 

Mål
Minska narkotikaanvändning i krogmiljö.

Så här gör vi
Ansvaret för det lokala arbetet ligger på respektive kom-
mun, som själv styr och driver samverkan mellan krog, 
tillståndsgivare och polis. För att få bort narkotika från 
krogen behövs gemensamma riktlinjer och arbetsmetoder, 
utbildad och motiverad personal samt bra samarbete med 
myndigheter, inte minst med polisen. Tillsammans med 
flera samverkansparter erbjuder vi utbildning i Krogar 
mot knark årligen.

Samverkan
Kommunens alkoholhandläggare, polisen och Luleå 
kommun.

Ansvariga
Kommunens alkoholhandläggare, kommunens 
ANDT-samordnare (Alkohol, Narkotika, Droger och 
Tobak) och polisen. 

Mål
Öka känslan av trygghet för kommunens invånare genom 
att polisen är synliga och tillgängliga.

Så här gör vi
Intensivövervakning av särskilda brottsfrekventa platser, 
hotspots, exempelvis där det sker återkommande bilin-
brott på parkeringar, vid särskilda sport- och/eller nöje-
sevenemang, samt vid krogar när de stänger. Synlighet 
genom fotpatrullering i centrala Boden.

Samverkan
Polisen och räddningstjänsten. 

Ansvarig
Polisen.

Krogtillsyn
I Sverige följs antalet våldsbrott och allmän 
alkoholkonsumtion åt. Mer tillgång till alkohol gör att 
fler dricker mer och våldet ökar. Riskerna för våldsbrott 
ökar på platser där det finns många alkoholpåverkade 
människor.

Syfte
Se till att lagstiftning och andra bestämmelser som gäller 
för alkoholservering följs.

Mål
Minska skador orsakade av alkohol och minska våldet på 
krogarna.

Så här gör vi
Tillsammans med en eller flera samverkansparter besöks 
och kontrolleras restauranger med serveringstillstånd 
under kvällar och nätter.

Samverkan
Kommunens alkoholhandläggare, räddningstjänsten, 
samhällsbyggnadskontoret, polisen, Skatteverket och 
Tullverket.

Ansvarig
Kommunens alkoholhandläggare.

Ansvarsfull alkoholservering
Ansvarsfull alkoholservering är en välbeprövad metod. 
Den vilar på tre ben:

• samverkan mellan myndighet och bransch 
• effektiv tillsyn och internt policyarbete
• utbildning i Ansvarsfull alkoholservering 

Syfte
Se till att personal får den kunskap som behövs för att 



Rådet avgör om nomineringen är av sådan betydelse att 
den kan ge utmärkelsen. Det innebär att vissa år kan flera 
utmärkelser delas ut och vissa år delas ingen utmärkelse 
ut. Valet kan inte överklagas. Utmärkelserna delas 
vanligtvis ut i februari året efter att insatsen gjorts.

Utlysning för nominering görs genom annons, media och 
webbplats. Nominering sker genom utlagd mall under 
Årets trygghetsinsats. Mallen finns på www.boden.se. 

Förutsättningar
Insatsen ska vara utförd inom Bodens kommuns geogra-
fiska område. 

Ansvarig
Rådet för trygghet och hälsa.

Barn	i	riskzon
Genom att bekräfta och stödja barn och ungdomar ökar vi 
deras möjligheter att lyckas i sina dagliga miljöer. Till-
sammans måste vi, föräldrar, skola och samhället i övrigt, 
arbeta med tydligt stöd, normer och regler samt ha insyn i 
barns och ungdomars vardag. Aktuella arbetsområden är:

• Tidig upptäckt – Motverka ungdomskriminalitet
• Kontaktpoliser i skolan
• Sociala insatsgrupper 

Tidig upptäckt – Motverka ungdomskriminalitet
Forskning visar att föräldrars kommunikation med sina 
barn, insyn i deras liv och deras känslomässiga relationer 
är av största betydelse ur ett brottsförebyggande perspek-
tiv. En mycket viktig del i arbetet med tidig upptäckt är 
därför att stärka föräldrar i föräldrarollen under barnets 
hela uppväxt och i olika krissituationer.

Det är särskilt viktigt med förebyggande och långsiktiga 
metoder som når alla barn och föräldrar. I samverkan 
mellan berörda aktörer ska arbetet ske med beprövade 
effektiva metoder för att förebygga och ge de unga ett så 
omfattande skydd och stöd som möjligt. Bodens kommun 
och polisen ska lägga särskild vikt vid insatser för tidig 
upptäckt av barn och unga i riskzon. Med riktade insatser 
reagera och ska de agera innan ungdomarna utvecklar en 
kriminell livsstil.

Syfte
Främja ungdomars fysiska och psykiska hälsa och 
positiva utveckling samt motverka utvecklingen av en 
kriminell livsstil. 
Alla aktörer ska genom en utarbetad samordningsprocess 
säkerställa att det finns ett sammanhang i både det 
förbyggande och det aktiva arbetet med tidig upptäckt av 
barn och unga i riskzon.

Årets trygghetsinsats
Samhället har under senare år allt mer gått åt det hållet 
att vi inte känner våra grannar och blundar när vi ser 
rent omoraliska och olagliga ageranden från våra 
medmänniskor. För att förmå bodensare, organisationer 
och föreningar att göra bra insatser för ett tryggare 
samhälle finns en årlig utmärkelse, Årets trygghetsinsats.

Syfte
Öka engagemanget från personer, organisationer och 
föreningar, som kan bidra till att öka tryggheten i 
kommunen. 

Mål
Uppmärksamma och lyfta fram goda insatser från 
personer, organisationer och föreningar, som under året 
lett till en ökad trygghet för andra eller goda insatser som 
har förebyggt brott i kommunen.

Så här gör vi
Rådet för trygghet och hälsa ska varje år dela ut en 
utmärkelse till en person, organisation eller förening, som 
utmärkt sig speciellt under året eller visat en uthållighet 
med att driva trygghetsskapande insatser i kommunen. 
Insatsen ska kunna motiveras av den som nominerar. 

Barn leker på Kristallkulans förskola.



Bilder från Hela Boden i rörelse.



Polismyndigheten och Bodens kommun samverkar för trygghet.



Mål
Färre barn och unga ska utveckla en kriminell livsstil.
Fler föräldrar ska stärkas i sin föräldraroll.

Så här gör vi
Polisen ska lägga särskild vikt vid tidig upptäckt av 
barn och unga som har ett riskbeteende eller befinner 
sig i riskmiljöer. Kommunen ska lägga särskild vikt vid 
arbetet som minskar nyrekrytering och som splittrar 
negativa grupperingar. Dessa uppgifter är i vardagsarbetet 
tätt förknippade med varandra och kräver därför en 
aktiv samverkan för att lyckas. En vidareutveckling av 
kommunens olika föräldrastödjande insatser ska fortsätta, 
både vad gäller de generella (ABC), och de mer riktade 
(KOMET).

Samverkan
Socialförvaltningen, polisen, utbildningsförvaltningen 
och tillväxtförvaltningen.

Ansvariga
Socialförvaltningen och polisen.

Sociala	insatsgrupper
Arbetet med sociala insatsgrupper innebär att 
socialtjänsten samarbetar med Polisen och andra berörda 
myndigheter och att de tillsammans, fokuserat och 
uthålligt, använder sin samlade kompetens. Socialtjänsten 
är även ansvarig för att andra myndigheter och aktörer 
görs delaktiga utifrån ungdomens individuella behov.

Syfte
Hjälpa ungdomar att bryta en kriminell livsstil.

Mål
Samverkan mellan berörda parter underlättar för 
ungdomen i kontakten med olika myndigheter.

Så här gör vi
Socialförvaltningen ansvarar för att välja ut vilka 
ungdomar som ska ingå i en social insatsgrupp. För 
att kunna arbeta med en ungdom måste ett skriftligt 
samtycke inhämtas från den person det gäller, samt 
från vårdnadshavare om ungdomen är under 18 år.  
Samtycke måste vara dokumenterat för att alla inblandade 
myndigheter ska kunna samarbeta.
Arbetsmetoden med sociala insatsgrupper utgår ifrån 
samverkan på individnivå med regelbundna möten där 
alla berörda myndigheter och ungdomen träffas. En 
individuell handlingsplan upprättas för varje ungdom 
och arbetet sker utifrån personens behov av hjälp. Alla i 
gruppen samarbetar för att hjälpa personen att bryta sitt 
kriminella levnadsmönster.

Samverkan
Socialförvaltningen, polisen, arbetsförmedlingen, 

kriminalvården och utbildningsförvaltningen.
Ansvariga
Socialförvaltningen och polisen.

Kontaktpoliser	i	skolan
Skolledning, skolpersonal och elever ska kunna vända sig 
till skolans kontaktpolis när de har upplysningar, frågor 
eller funderingar som rör brott i skolan. Det gäller också 
om man behöver råd eller undrar över något som polisen 
kanske kan hjälpa till med. Områdespoliserna i Boden är 
också kontaktpoliser i Bodens skolor.

Samverkan för ökad trygghet för Bodens invånare.

Vid en trygghetsvandring.

Vid en trygghetsvandring.



Syfte
Skapa enklare, rakare och bättre kontaktvägar mellan 
skolan och polisen. 
Skapa positiva möten mellan elever och polisen.
Möjliggöra snabba insatser och utveckling av 
kommunikationen mellan polisen och elever.

Mål
Alla skolor i årskurserna 7-9, samt gymnasieskolan i Bo-
den skall känna till vem just deras kontaktpolis är.

Så här gör vi
Planerade och icke planerade besök i Bodens kommuns 
alla skolor, såväl kommunala skolor som friskolor, för 
att kontakten mellan ungdomar och Polisen ska vara en 
naturlig del av ungdomens vardag och inte bara när något 
tråkigt händer. 

Samverkan
Utbildningsförvaltningen och polisen.

Ansvariga
Utbildningsförvaltningen och polisen.

Samlade	insatser	mot	droger
Totalkonsumtionen av alla former av droger och dess 
medicinska och sociala skadeverkningar ska minska. 
Allt icke medicinskt bruk av läkemedel, narkotika och 
dopningspreparat är ett missbruk och ska bekämpas.
Det förebyggande arbetet mot droger är ett gemensamt 
ansvar och riktas till hela befolkningen och särskilt mot 
barn, ungdomar och föräldrar. Det innehåller:

• Förebyggande arbete mot droger
• Insatser för att förhindra langning
• Ta hand om alkohol direkt från unga
• 100 % ren hårdträning

Förebyggande arbete mot droger
Det förebyggande arbetet ska utvecklas, samordnas och 
innehålla främjande och förebyggande insatser för tidig 
upptäckt, stöd och behandling. Arbetet ska även innehålla 
insatser för att minska både tillgänglighet och efterfrågan 
av droger. I första hand ska arbetet baseras på metoder 
som har vetenskapligt stöd eller väl beprövad erfarenhet.

Syfte
Kraftsamla på det förebyggande arbetet med ett 
gemensamt ansvar.

Mål
Totalkonsumtionen av alla former av droger ska minska. 
Alla elever och föräldrar i årskurs 6, samt alla elever i 
årskurs 8, ska erbjudas en föreläsning om droger och dess 
skadeverkningar.

Så här gör vi
Bodens kommun ska främja en attraktiv och strukturerad 
kultur- och fritidsverksamhet. Kommunen ska erbjuda 
främjande och förebyggande ungdomsarrangemang, fria 
från tobak, alkohol och andra droger. Bodens barn och 
ungdomar ska erbjudas trygga och drogfria miljöer och 
alla kommunägda verksamhetslokaler ska vara drogfria 
när barn och ungdomar vistas där. 
Socialförvaltningen ska erbjuda alla elever och föräldrar i 
årskurs 6, samt alla elever i årskurs 8, en föreläsning om 
droger och dess skadeverkningar. Representanter från So-
cialförvaltningen ska vistas ute i de miljöer där ungdomar 
finns i samband med så kallade högriskkvällar.
Löpande informationsarbete ska ske mellan polis, fastig-
hetsägare, Migrationsverket och Försvarsmakten.
Särskild vikt ska läggas vid rådgivning, stöd och be-
handling med öppenvårdsinsatser. Det ska finnas särskilt 
föräldrastöd till föräldrar med missbrukande barn.

Samverkan
Socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen, 
tillväxtförvaltningen och polisen.

Ansvarig
Socialförvaltningen.

Insatser för att förhindra langning
Langning av alkohol är en brottslig handling. Den innebär 
att någon olagligt köper ut, säljer eller ger bort alkohol 
till en person som är under 20 år. Det är relativt svårt att 
bedöma hur vanligt det är att vuxna langar alkohol till 
ungdomar, mörkertalet är sannolikt stort. Undersökningar 
visar att det är vanligast att äldre kamrater och syskon 
köper alkoholen. Langningen kan få många negativa följ-
der, till exempel begås misshandel och skadegörelse ofta 
under alkoholpåverkan. 

Syfte
Minska tillgången på alkohol för minderåriga.

Mål
Sänka våldsbrottsligheten, minska skadegörelse och 
klotter samt öka tryggheten i offentliga miljöer.
Tillgången till alkohol ska minska.

Så här gör vi 
Ökade insatser i samband med storhelger, 
skolavslutningar, festivaler och liknande risktillfällen. 
Koncentration av polisnärvaro till speciella så kallade 
hotspots. 

Samverkan
Tillväxtförvaltningen, socialförvaltningen och polisen.

Ansvarig
Polisen.



Tryggt på Strandens förskola.



Ta	alkohol	direkt	från	unga
Kvällar, helger och perioder då ungdomar av tradition 
dricker mycket alkohol är risktillfällen. Sådana tillfällen 
medför bland annat en ökad risk för våld, skador, olyckor 
och skadegörelse. Om polisen anträffar ungdomar som är 
berusade eller som bär med sig alkohol kan man direkt ta 
hand om den och hälla ut på plats. När en anmälan görs 
kontaktas föräldrar och socialtjänsten meddelas för beslut 
om utredning enligt socialtjänstlagen. 

Observera att det inte är den unge som har begått något 
brott utan det har den som har försett den unge med 
alkohol. 

Syfte 
Minska alkoholkonsumtionen bland unga i Bodens 
kommun. 

Mål 
Sänka våldsbrottsligheten, skadegörelse och klotter samt 
öka tryggheten i offentliga miljöer. 

Så här gör vi
Ta hand om alkohol direkt från ungdomar, följa upp tips 
om langning samt åtala dessa. 

Samverkan
Polisen och socialförvaltningen.

Ansvarig
Polisen.

100	%	ren	hårdträning
100 % ren hårdträning är en samverkansmodell med 
nationell spridning för att minska användningen av och 
tillgången på anabola androgena steroider (AAS) och 
andra dopningspreparat på träningsanläggningar. De är 
högriskmiljöer för användning av dessa preparat. Det gör 
det extra angeläget att arbeta med specifika förebyggande 
insatser i den miljön.

Syfte
Träningsanläggningarna ska utveckla ett samordnat och 
långsiktigt förebyggande arbete mot användning av 
dopningspreparat. De ska ge yrkesgrupper som kommer 
i kontakt med personer som använder dopningspreparat 
en ökad kunskap om effekterna av preparaten, samt vilka 
metoder som har en påvisad effekt i det förebyggande 
arbetet. 
Utveckla ett aktivt samarbete mellan framförallt Polisen 
och träningsanläggningarna.

Mål
Minska tillgången på dopningspreparat i samhället.
Alla träningsanläggningar i Boden blir certifierade som 
100 % ren hårdträningsanläggningar.

Så här gör vi
Ett nätverk för 100 % ren hårdträning bildas i Boden. 
Utbildningar genomförs för ägare, träningsansvariga och 
instruktörer i delarna:

• anabola androgena steroider – tecken, symptom,   
 medicinska och sociala konsekvenser
• regelverk, policy och handlingsplan
• kost och kosttillskott
• motiverande samtal

Utbildningen avslutas med ett skriftligt test. Vid godkänt 
test utdelas ett personligt intyg.
För att bli certifierade och få loggan 100 % GYM ska 
träningsanläggningen ha uppfyllt följande:

• ägare, träningsansvariga och instruktörer har   
 genomgått den utbildning som erbjuds inom   
 samar betet 100 % ren hårdträning
• en policy och en handlingsplan mot dopning,   
 som ska gälla alla tränande och all personal,   
 är utformad
• anläggningen har ett samarbete med polisen 
• anläggningen har en utsedd antidopningsan-  
 svarig

Samverkan
Kommunens ANDT-samordnare och polisen.

Ansvarig
Kommunens ANDT-samordnare.



Våld	i	nära	relation
Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem som drabb-
ar många. I Bodens kommun finns utarbetade handlings-
planer och rutiner för hur arbetet med problemet ska 
göras. Fokus är på stöd och skydd för de utsatta, barnens 
behov samt samverkan mellan myndigheter och organisa-
tioner.
 
Syfte
I ett tidigt skede uppmärksamma de som utsätts för våld 
i nära relationer och ge passande skydd och stöd för alla 
inblandade, samt att våldet ska upphöra.

Mål
Våld i nära relationer ska minska och problemet ska upp-
märksammas och vara viktigt i alla avseenden.

Så här gör vi
Socialförvaltningen arbetar enligt upprättade handlings-
planer och rutiner. I dem anges tydligt de olika ansvars-
områdena och hur arbetet ska utföras. 

Ansvarsområdena är: 
- barnens behov 
- uppsökande och förebyggande arbete 
- kvalitet
- samverkan
- säkerhet
- handläggning och dokumentation
- insatser

Socialförvaltningen har två socionomer med spetskom-
petens inom området. Utöver att de handlägger egna ären-
den med problemet, så fungerar de också som kunskaps-
bank och handledare till övriga kollegor.

Samverkan 
Socialförvaltningen, polisen, kvinnojouren, 
brottsofferjouren, rättsväsendet, Norrbottens läns 
landsting och FREDA-mottagning mot våld.

Ansvarig
Socialförvaltningen.

Folksamling under Norgedagen.
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