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Sammanfattning 
Polisen ska ta fram ett medborgarlöfte tillsammans med Karlstads kommun 
för att styra hur polisen prioriterar sina resurser. För att få ett bra underlag 
till beslut har vi genomfört en medborgardialog där Karlstadsborna har fått 
prioritera bland ett antal problemområden som vi identifierat och beskrivit. 
Medborgardialogen har genomförts genom en enkät på karlstad.se, möte 
med invånarna på Mitt i City samt vid en workshop. 

Sammanlagt 801 personer har svarat på enkäten på webben eller i Mitt i City 
och 12 personer deltog vid workshopen.  Ungefär lika många män som 
kvinnor har svarat och det är jämn fördelning mellan alla åldersgrupper. De 
flesta som svarat bor i ett bostadsområde i Karlstad. Om Karlstadsborna får 
välja är det dessa problemområden som vi ska prioritera:  
 

1. Våld i offentlig miljö 
2. Otrygga miljöer 
3. Narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet 
4. Stölder och inbrott 
5. Våld i nära relationer 
6. Social oro 
7. Trafikbrott 
8. Klotter och vandalisering 

 
268 personer har fyllt i egna reflektioner och synpunkter i fritextfältet. Också 
här framgår det att trygghetsarbete och en synligare och mer närvarande 
polis är önskemål i centrala Karlstad och olika utpekade bostadsområden, 
bland annat Kronoparken, Rud och Våxnäs. Många kommentarer handlar 
också om trafikstörningar som högljudd musik från bilar nattetid, dåligt 
efterföljande av trafikregler och cyklister på trottoarer. 
 
Medborgardialogen har varit lyckad så till vida att relativt många valt att 
delta. Polisen och Karlstads kommun har också synts ute tillsammans och 
visat att vi vill göra Karlstadsborna delaktiga i arbetet med medborgarlöften. 
Underlaget har gett en tydlig bild av att Karlstadsborna vill att vi prioriterar 
arbetet med våld och otrygghet i offentliga utomhusmiljöer. 
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1 Inledning och/eller bakgrund 
Polisen ska ta fram ett medborgarlöfte tillsammans med Karlstads kommun 
för att styra hur polisen prioriterar sina resurser. För att få ett bra underlag 
till beslut har vi genomfört en medborgardialog där Karlstadsborna har fått 
prioritera bland ett antal problemområden som vi identifierat och beskrivit. 
Medborgardialogen har genomförts genom en enkät på karlstad.se, möte 
med invånarna på Mitt i City samt vid en workshop. 

Karlstadsborna fick välja tre av följande problemområden, som vi bör 
prioritera: 

Våld i offentlig miljö 
Polisen har koncentrerat insatser runt Stora torget i Karlstad kvälls- och 
nattetid vilket gett goda resultat. Men trots att antalet misshandelsfall 
minskat är det fortfarande runt 300 anmälda misshandelsfall i den offentliga 
miljön varje år. De vanligaste våldbrotten i offentlig miljö är misshandel där 
alkohol och narkotika ofta är inblandat.  

Stölder och inbrott 
Antalet inbrott i människors hem har ökat de senaste åren, medan stölderna i 
butiker blir färre. Det vanligaste är inbrott i villor och fritidshus. Antalet 
anmälningar per år är runt 100 och det vanligaste är att man blir av med guld 
och pengar. Det är sällan som de drabbade får tillbaka sina tillhörigheter. Här 
ingår också brott mot äldre som stölder i hemmet, rån och bedrägerier. Det 
händer att den här typen av brottslighet är organiserad. 

Trafikbrott 
De vanligaste trafikbrotten i Karlstad är fortkörning. Under 2015 anmäldes 
180 personer för fortkörning på 30, 40 och 50-väg i Karlstads kommun. 
Polisen rapporterade också runt 30 fall av störande trafik i 
bostadsbebyggelse. Ett exempel är högljudd trafik kring Nobelrondellen på 
Norrstrand och i Haga nattetid.  

Narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet 
Karlstadsungdomarnas attityd till narkotika blir allt liberalare. 8 av 10 killar 
och 2 av 10 tjejer mellan 13-25 år tackar ja till att prova cannabis om de blir 
erbjudna, enligt en attitydundersökning som genomfördes 2015. Vi har också 
problem med försäljning av smuggelsprit till ungdomar i olika 
bostadsområden. Ungdomarna svarar att det är lätt att få tag på illegal 
alkohol och platserna för försäljning marknadsförs i sociala medier. 
Brottsligheten kan vara organiserad. 

Otrygga miljöer 
Många Karlstadsbor känner sig otrygga i delar av kommunen. Det handlar 
framförallt om miljöer där det är mörkt eller där ungdomar rör sig i stora 
grupperingar. Kvinnor och äldre känner sig mest otrygga. Många upplever 
också att det är olustigt att röra sig i parker på grund av drog- och 
alkoholpåverkade personer som vistas där.  
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Klotter och vandalisering 
Anmälningarna om skadegörelse och klotter har ökat. 2015 var det drygt 1 
200 anmälningar om skadegörelse i Karlstad och drygt 500 anmälningar om 
klotter. De som drabbas är privatpersoner, offentlig egendom och 
fastighetsägare 

Social oro 

Det förkommer att ungdomar i större grupper skapar oro och stör ordningen i 
bostadsområden genom till exempel skadegörelse. Det händer också att 
ungdomar och unga vuxna hamnar i kriminella miljöer eller lockas till olika 
typer av våldsbejakande extremism. 

Våld i nära relationer 

Polisen i Karlstad får varje år in ungefär 100 anmälningar om våld i nära 
relationer. Det handlar om misshandel, hot och förföljelse av vuxna och barn 
inom familjen.  Här finns ett stort mörkertal eftersom brotten oftast sker 
inom husets väggar. Det förekommer i alla åldrar i alla grupper i samhället. 
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2 Sammanställning av medborgardialogen på 
karlstad.se och Mitt i City 
 

Sammanlagt 801 personer har svarat på enkäten på webben eller i Mitt i 
City.  Ungefär lika många män som kvinnor har svarat och det är jämn 
fördelning mellan alla åldersgrupper. De flesta som svarat bor i ett 
bostadsområde i Karlstad. Om Karlstadsborna får välja är det dessa 
problemområden som vi ska prioritera:  
 

1. Våld i offentlig miljö 
2. Otrygga miljöer 
3. Narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet 
4. Stölder och inbrott 
5. Våld i nära relationer 
6. Social oro 
7. Trafikbrott 
8. Klotter och vandalisering 

 

2.1 Invånarnas egna kommentarer 
268 personer har fyllt i egna reflektioner och synpunkter i fritextfältet. 
Frågan löd så här: 

”Finns det några andra områden som du tycker polisen och kommunen ska 
prioritera för att öka tryggheten och minska brottsligheten? Eller vill du 
kommentera dina val ovan.” 

Vi har kategoriserat synpunkterna utifrån ämnesområde.  

2.1.1 Ökad synlighet av polisen (65 kommentarer) 
Överlägset flest kommentarer handlar om att polisen bör vara mer synlig i de 
centrala delarna av Karlstad. Det finns ett önskemål om patrullerande poliser 
och ökad närvaro både dagtid, kvälls och nattetid. Men framförallt i 
Karlstads centrala delar under kvällar är ett önskemål. Speciellt området runt 
McDonalds upplevs som otryggt. Några efterfrågar ökad synlighet också 
från andra grupper som till exempel föräldrar eller samarbete med väktare 
som rör sig runt i staden. Någon uppger att ridande polis skulle vara ett 
trevligt inslag i stadsbilden. 

2.1.2 Trafikfrågor, störningar (33 kommentarer) 
Synpunkterna kring trafikfrågor kretsar mycket kring att det borde vara fler 
hastighets- och nykterhetskontroller, där speciella gator utpekas som 
problemområden. Flera vill se en skärpning vad gäller högerregeln och 
cykling på trottoarer. Flest synpunkter handlar om högljudd musik och 
oväsen från ”raggarbilar” kring Nobelplan men också Haga och Coop på 
Herrhagen. 
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2.1.3 Otrygghet i utpekade områden (31 kommentarer) 
Områden som Karlstadsborna upplever som otrygga är centrum, 
Drottninggatan utanför Systembolaget och McDonalds. Men även 
Kronoparken, Rud och Våxnäs är områden som ofta nämns där det känns 
otryggt. Några vill även ha större närvaro av polisen i Molkom och Vålberg. 

2.1.4 Otrygghet allmänt och kopplat till grupper (13 kommentarer) 
Kommentarerna handlar mycket om att framföralt kvinnor inte kan känna sig 
trygga på stan på grund av män i grupp som förföljer kvinnor. Här finns 
också önskemål om att jobba med utformningen av det offentliga rummet för 
att skapa ökad trygghet. 

2.1.5 Ungdomar (11 kommentarer) 
Många anser att polisen bör fokusera mer på ungdomarna, vara närvarande 
och skapa en relation. Både tidigt i skolor och bostadsområden som 
förebyggande insats men också specifikt mot ungdomar som befinner sig i 
”riskzoner”. Mer insatser från föräldrar efterfrågas och vikten att hjälpa barn 
som har det svårt i skolan. 

2.1.6 Narkotika och alkohol (10 kommentarer) 
Många kommentarer handlar om att narkotika och andra droger är viktiga att 
bekämpa eftersom det också är grunden till mycket annan brottslighet.  
Samarbete med skolor för att bekämpa narkotika och åtgärder mot langning 
av billig öl och sprit i bostadsområden föreslås. 

2.1.7 Tips på verksamhetsutveckling (9 kommentarer) 
Konkreta förslag som framkommer är att polisen borde få mer 
kompetensutveckling för att hänga med, arbeta mer brottsförebyggande 
arbete och mer med grannsamverkan. 

2.1.8 Organiserad brottslighet/kriminella nätverk (8 kommentarer) 
Kommentarerna handlar om att det är viktigt att fortsätta kampen mot 
organiserad brottslighet och framförallt kriminella nätverk som Hells Angels 
och Bandidos. 

2.1.9 Information och kommunikation (7 kommentarer) 
Många Karlstadsbor föreslår mer information i skolor men också till äldre 
människor om hur man ska skydda sig mot brott. Polisens arbete i sociala 
medier får beröm och man vill se fler medborgardialoger och fysiska möten. 

2.1.10 EU-migranter (6 kommentarer) 
Kommentarerna handlar om att man är trött på tiggeriet och vill se hårdare 
tag mot kriminella migranter. 

2.1.11 IT-relaterade brott (4 kommentarer) 
Polisen bör bli bättre på IT-relaterad brottslighet och bekämpa näthat. 

2.1.12 Äldre (4 kommentarer) 

2.1.13 Djur (3 kommentarer) 

2.1.14 Övrigt (17 kommentarer) 

2.1.15 Allmänna reflektioner (45 kommentarer) 
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3 Sammanställning av workshop  
Vi bjöd också in Karlstadsbor och föreningar till en workshop på Karlstad 
CCC. 12 personer kom varav majoriteten var från olika föreningar. 
Föreningar som var representerade var Kurdiska unionsföreningen, 
Villaägarna, Brottsofferjouren, Edsvalla IF, Edsvallaskolans ek förening och 
Norsbygdens framtid samt Handikappföreningarna i Karlstad. 

Deltagarna fick ge förslag på egna problemområden utöver dem vi 
identifierat och sedan prioritera. Det här är de områden som prioriterades av 
workshopdeltagarna. 

1. Radikalisering. Brist på integrations skapar otrygghet. (7 st) 

2. Narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet (6 st) 

3. Våld i nära relationer (5 st) 

4. IT och telefonlurendrejeri (målgrupp personer med 
funktionsnedsättning) (4 st) 

5. Huliganism (2 st) 

6. Stölder och inbrott (2 st) 

7. Våld i offentlig miljö (1 st) 

8. Social oro (1 st) 

9. Maktmissbruk (1 st) 

3.1 Resultat av gruppdiskussioner 

3.1.1 Radikalisering 
Oro för ökad radikalisering dom leder till konflikter i samhäller. Extremister 
skapar otrygghet och konsekvenserna kan blir dyrbara. Önskar att 
kommunen gör studiebesök i andra kommuner som arbetat med detta 
problem. 

3.1.2 Narkotikaförsäljning 
Narkotikaförsäljningen på Kronoparken och i andra delar av Karlstad oroar. 
Mer övervakning behövs av poliser och nära Frödingskolan. Skolan måste 
också arbeta med denna fråga. 

3.1.3 Huliganism 
Huliganer skrämmer bort vanlig publik på matcher. Eskalerar också ute i 
samhället med aggressiv stämning även vid barns matcher. Stort ansvar 
ligger på idrottsrörelsen. Samarbete mellan föreningar, föräldrar för att 
utveckla en bättre kultur från låg ålder. Studieförbunden bör utbilda ledare. 

3.1.4 Våld i nära relationer 
Oro för allt mer dolt våld av anhöriga. Ökning av hedersrelaterat våld. Mer 
information och uppföljning av polisen. Polisen måste vara utbildad för att 
kunna utreda bättre. Skolan måste vara uppmärksam. Bättre stöd till 
drabbade från kommunen eller andra aktörer. Utbilda stödpersoner. 
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3.1.5 Maktmissbruk 
Polisen bör vara trevligare mot de som dricker öl inne i stan. Mer 
kommunikation och mindre maktmissbruk och hårda tag. Inte döma folk på 
förhand. 
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4 Analys och tolkning 
Trygghetscenter har tillsammans med polisen gjort en första analys av 
resultatet. När det gäller våld i offentlig miljö får sådana händelser alltid 
stort utrymme i medierna. Den senaste tiden har det rapporterats om många 
våldshandlingar i de lokala medierna, till exempel explosionen vid 
Tingvallagymnasiet, knivattacker och våldtäkter. Forskning visar att 
mediernas bild påverkar uppfattningen av trygghet och att det är vanligt att 
man kan tro att det är farligare att vistas ute på kvällarna än vad det 
egentligen är.  Den anmälda brottsstatistiken visar på en minskande trend, 
men det är ändå runt 300 anmälda brott om våld i offentlig miljö varje år. 
Det är mycket tydligt att Karlstadsborna vill ha en mer synlig polis som rör 
sig till fots i de centrala delarna av staden. När det gäller otrygga miljöer så 
är det viktigt att beakta att det är en subjektiv känsla för varje individ. Det är 
tydligt att alkohol och narkotika påverkar känslan av trygghet:  

”Våxnäs centrum är exempel på en otrygg miljö. Där förekommer det att 
man ser mycket unga personer som dricker starköl och starkcider (…)” 

Män i grupp upplevs också som en otrygghetsfaktor. De områden som pekas 
ut till exempel Rud, Våxnäs och Kronoparken är problematiska att tolka. Det 
är ofta inte ens eget närområde utan områden man vanligtvis inte vistas i.  

När det gäller alkohol- och narkotikarelaterad brottslighet relaterar 
kommentarerna ofta till denna brottslighet som en stor del av annan 
brottslighet. Det kopplas också till otrygga miljöer. 
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5 Slutsatser 
Gemensamt för de tre områden som medborgarna prioriterat är det offentliga 
rummet. Mycket kretsar kring trygghet och säkerhet i centrum och i 
bostadsområden. De två toppnoteringarna relaterar ofta till den personliga 
säkerheten. Brottsområdena tangerar och relaterar ofta till varandra i 
diskussionen. Synlig och fotpatrullerande polis är ett av de främsta 
önskemålen; bör dock vara en aktivitet i löftet – inte ett enskilt löfte. 

Polisen och Trygghetscenter rekommenderar oss att rikta in det fortsatta 
arbetet på de tre områden som Karlstadsborna har prioriterat: våld i 
offentliga miljöer, otrygga miljöer och alkohol- och narkotikarelaterad 
brottslighet. De kommer nu att fortsätta analysen av medborgardialogen och 
medarbetardialogen samt andra källor. Planen är att fokusera på ett område i 
medborgarlöftet med konkreta åtaganden och sedan efter något år utveckla 
konceptet ytterligare och sträva efter fler konkreta löften. 
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6 Kostnad för medborgardialogen 
Medborgardialogen har varit lyckad så till vida att relativt många valt att 
delta. Polisen och Karlstads kommun har också synts ute tillsammans, vilket 
i sig signalerar att vi är intresserade av medborgarnas synpunkter Detta är 
något som bör öka känslan av delaktighet. Underlaget har gett en tydlig bild 
av att Karlstadsborna vill att vi prioriterar arbetet med våld och otrygghet i 
offentliga utomhusmiljöer. Dialogen har kostat 46 800 kronor att genomföra. 

Sammanställning kostnader: 
Mitt i City eventyta 

  
7 500 

Produktion kommunbyrån 
  

14 000 
Godis o pennor  

  
1 500 

Annons NWT medborgarlöfte 
  

8 700 
Annons VF medborgarlöfte 

  
5300 

Tryck rollus Medborgardialog 
  

7 800 
Tryck flyer 

   
2000 

     
46 800 

      
 

kr 
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7 Bilagor 

7.1 Resultat enkätundersökning på karlstad.se och 
Mitt i City. 
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Bilaga 1. Resultatsammanställning 
medborgardialog Karlstad.se och Mitt i City. 
 
Kön 

 
Namn Antal % 
Kvinna 423 52,9 
Man 377 47,1 
Annat 1 0,1 

Total 801 100,1 
  
Svarsfrekvens 
94,1% (800/850) 
  

 

 
 

 
  
 
Ålder 

 
Namn Antal % 
13-25 år 174 21,7 
26-35 år 115 14,4 
36-45 år 132 16,5 
46-55 år 111 13,9 
56-65 år 125 15,6 
66-75 år 108 13,5 
Över 75 år 36 4,5 

Total 801 100 
  
Svarsfrekvens 
94,2% (801/850) 
  

 

 
 

 
  
 
 
Var bor du? 
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Namn Antal % 
Tingvallastaden - 
centrala Karlstad 143 18 

Bostadsområde i 
Karlstad 417 52,4 

I en mindre ort 
utanför Karlstads 
tätort 

113 14,2 

På landet 51 6,4 
Jag bor inte i 
Karlstads 
kommun 

85 10,7 

Total 809 101,6 
  
Svarsfrekvens 
93,6% (796/850) 
  

 
 
 

 
  
Markera de tre områden som du tycker att polisen och 
kommunen ska prioritera? ( Max 3 markeringar) 

 
Namn Antal % 
Våld i offentlig 
miljö 512 60,9 

Stölder och inbrott  405 48,2 
Trafikbrott 127 15,1 
Narkotika- och 
alkoholrelaterad 
brottslighet 

423 50,3 

Otrygga miljöer 429 51 
Klotter och 
vandalisering 78 9,3 

Social oro 254 30,2 
Våld i nära 
relationer 298 35,4 

Total 2526 300,4 
  
Svarsfrekvens 
98,9% (841/850) 
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Alla kommentarer sorterade under kategori 
Ökad synlighet av polisen och andra  

Otrygga miljöer - ja, det är tyvärr nästan överallt numera. Polisen 
behöver visa sig mera ute bland folk och kanske ingripa lite mer 
kraftfullt, vi incidenter, än vad som nu sker!  
 
Så patrullera till fots, vi vanliga människor behöver polisen till hjälp och 
beskydd! Visa ER! 

Folk som finns patruellerande, liknande ungdomar för trygghet men 
kanske ta vara på de mer kända i stan, dra ut Nygren en studentkväll till 
exempel... ;) 

Patrullera på drottning gatan samt inne på mc Donalds, där är det en 
väldigt otrygg miljö på kvällen. 
 
Patrullera mer på stan. Visa att ni finns på gatorna där allt sker. 
Fler synliga poliser, sitta inne o administrera löften ger inga resultat! Ut 
och jobba! Karlstad centrum är inte en trygg miljö numera! Och se till att 
klara upp fler brott! 
 
Polisen bör visa sig ute mer och synas. 
 
Försök vara ute mer på stan! Saknar ungdoms polisen!  

Patrullerande polis på kväll/natt i Karlstads centrala områden. Känns 
som det har större effekt än att låsa fast sig i eller vid bilen 

Ensamkommande flyktingbarn som drar på stan och är stöddiga mot i 
första hand unga flickor, är oroande. Polisnärvaro på stan vore mycket 
lugnande för många, särskilt ungdomar.  

Jag tycker att polisen ska synas, och stanna utlands registrerade fordom 
som framförs mycket ofta i Vålberg. Men det er mycket sällan man ser 
en målad polisbil här ute. Också tycker jag att polisen kan stanna och 
prata med folk när dom er ute och åker i ytter områden.     

Skulle även vilja ha med trafikbrott o otrygga miljöer. 
Jag tror att ökad närvaro o synlighet från polisen är bra som prevention 
mot brottslighet. 
 
Otrygg miljö och social oro tycker jag går hand i hand, även våld i 
offentlig miljö. Fler poliser bör finnas ute på gatorna i kommunen, det 
har en lugnande effekt på människor som rör sig ute. 
 
Tycker att polisen måste vara mer synliga, menar med detta att jag vill 
se poliser till fots, inte bara i centrum utan även i bostadsområden runt 
centrum, speciellt kvällar och nätter, det är ju där buset hamnar efter 
besök i centrum.  
 
Mer poliser ute till fots i hela innerstaden. Även kväll och nattetid. Har 
aldrig sett en fot patrullerad polis i Haga trots flera resturanger och 
nöjespark.  Jag skulle aldrig våga gå ut på sena kvällar ensam. 
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Att polisen kan sätta fokus på att patrullera ute. Den otäcka känslan man 
har och otryggheten att va utomhus på efm/ kväll / natt är fruktansvärd! 
Det har skett för mycket förändring i karlstad/ Värmland de senaste och 
de Mesta är på de negativa. Det är synd att säga.  

Att polisen blir mera synlig för allmänheten. 
 
Kommunen måste visa ett engagemang att via bevakningbolag kunna 
åtgärda problem med hjälp av ordningsvakter och väktare. Framför allt 
under klotter och vandalisering/våld i offentliga miljöer.  
 
Fler synliga poliser på stan 

Synas mer frekvent på stan.  

Stor del av problematiken bör lösas med ordningsvakter eller väktare, 
områden som otrygga miljöer, klotter och vandalisering och våld i 
offentlig miljö. 

Jättebra att polisen har lagt mycket resurser på stora torget helgkvällar 
MEN att man inte kan vara trygg i sitt eget hem pga inbrott är faktiskt 
värre än att påverkade personer misshandlar varandra. 
Dags att ta tag i inbrotten nu! Patrullera! Polisen måste synas mer även i 
"lugna" bostadsområden! 

jag tycker polisen kan vara på plats, på gatan, utomhus, bland folk 

Det skulle vara trevligt att kunna möta och prata med poliser i 
vardagsmiljön. Att kunna ge dem beröm för sitt fina arbete och få en 
reflektion av läget!  

Våld i offentlig miljö:Polisen måste synas mera, inte i fordon utan till 
fots. Närpolisen fungerade bättre. Större lokalkännedom och "avvikelser" 
i miljön kunde snabbare bemötas. 

Fler poliser som patrullerar och har dialog med medborgarna. Viktigt 
med närvaro! 
 

Mer poliser i rörelse på stan har lugnande effekt. Även viktigt med god 
relation till polisen ute i bostadsområden och skolor. 

 

Tycker att det är bra att polisen och nattvandrare syns i offentlig miljö, 
som kvälls och nattetid på helgen kan kännas mycket otryggt.  
Tack för det fantastiska jobb ni gör  

Vill gärna se fler poliser på stan. 

#polisen ska ut o synas bland folk. Inte bara då och då, utan konsekvent 
och regelbundet. 

Poliserna måste gå omkring så ofta som möjligt i centrala Karlstad sena 
kvällar och helgnätter. Gärna in på krogar där yngre människor håller till 



   Sid 18(33) 
 

 

 

för att markera sin närvaro utan att provocera såklart. Ta plats i city alla 
kvinnliga och manliga poliser för ni är den enda tryggheten för många! 

Undrar varför man aldrig ser poliser patrullera på stan. Då kanske man 
kunde få slut på cykelåkandet på trottoarerna i stan. Värst är det på 
Drottninggatans västra sida, alltså utanför TRYGGHETSCENTER(!) 
 
Mer synliga poliser på stan och kända oroshärdar kvällar och nätter 
 
Totalt galet att man inte kan röra sig fritt i sitt eget land dag som natt 
utan att känna oro. Sverige är för slappt när det gäller lagar och 
strafftider.  
För Karlstad önskar jag mer patrullerande poliser dag/natt samt info till 
nyanlända män om att ett NEJ från en kvinna är ett NEJ i Sverige  
 

Mer patrullering 

Att polisen visar sig mer inte bara i bilar kanske med cyckel och att gator 
och torg blir bättre upplysta lampor som lyser upp och inte lyser så svagt 
det finns bra ledljus idag 

önskar mer poliser på Karlstads gator, både till fots och med bil 

Mer poliser! 

Mer poliser ute 

Mera poliser synliga. 

Mer poliser ute på gatorna (gående)! 

Polisen ska vara synlig ute på stan. 

Öka antalet patrullerande poliser //Kalle 

Polisen ska synas mer på stan dagtid 

Mer patrullerande poliser 

Polisvolontärer vore en trygg åtgärd 

En trygghet att polisen syns i vår omgivning. 

Mer synliga poliser i centrum. Det finns många ögonkännare. 

Att ni syns! 

Mer "synliga" poliser även dagtid! Helst patrullerande. 

Mer patrullerande poliser 

Mer uppvisning genom patrullerande poliser alla tider. Ni gör ett bra 
jobb! 
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Önskar mer patrullerande poliser. Som visar upp sig olika tider på 
dygnet. 

Synliga uniformerade poliser på gator som förr i tiden. 

Gärna mera fotpatrullerande poliser i torg och kvartersmiljö. 
 
Karlstad har fortfarande en mycket osynlig poliskår. Fler synliga poliser 
tack. Jag tycker att insatser mot org brottslighet som företeelse borde 
finnas med på listan. 

Vi vill ha närpoliser 
Mer patrullerande cyklande poliser. 

Var med barnbarnet på stan och hade förmånen att träffa på två trevliga 
poliser som med glädje visade och lät bb sitta i bilen, tom slå på 
blåljuset. Viktigt att poliser visar upp sig på stan när möjlighet finns. 

Vill gärna se fler poliser ute bland folk vid olika tillfällen. 

Fotpatrullerande poliser i centrum och i de stora köpcentrumen 

Vi måste få mer Poliser ute i verkligheten, i stan runt skolor som har 
bekymmer. 

Fler poliser ute på gatan som patrullerar i hela innerstaden. Även i Haga. 

Mer synliga poliser, o höj deras lön 

Alltid bra när poliser syns i samhället. I trafiken, på gator och torg. Men 
även ridande poliser vore ett trevligt inslag. 

Trafikfrågor, störningar 

Mycket finns att göra med trafikregler, folk kör som dom vill, utan att 
blinka etc. Detta är ett stort problem, speciellt i samband med 
högerregeln som sällan följs på området våxnäs (vid Willys, Ica, Lidl etc. 
Följer jag högerregeln så skulle jag bli påkörd dagligen, för folk stannar 
inte!  

Många som inte verka förstå att man kan inte sakta ner på motorvägen 
när man svänger av eller kör på den i 50km/t, samt folk som vägra 
använda blinkers- Livsfarligt!  
Mycket problem nattetid med fyllo, rattfylleri, etc. Oftast studenter 
sommar halvåret. Alkohollangning väldigt nära skolor i stan. 

Att få bort stöket vid bensinstationerna på Norrstrand. 

Ser gärna fler nykterhetskontroller i trafiken. Gärna att ni står utanför 
skolor & förskolor.  
Fler poliser behövs. Dagens styrka är alldeles för liten.  
Poliser behöver synas mer både på vägarna & promenerandes bland 
folket. 

Cyklandet på våra trottoarer i Karlstad centrum behöver beivras. 
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Ang. trafikbrott tycker jag det är bra med hastighetskontroller på 30 och 
50-sträckor men tycker det borde läggas mer tid på nykterhetskontroller 
och kontroll av narkotikapåverkade förare.  

Trafikbrott även av lägre graden bör prioriteras. Effekten av att polisen 
syns är viktig, men helt saknad idag. Sätt därför fokus på hårda 
trafikpoliser. Kanske inte bara bötfälla men dock stoppa och påminna 
invånare om vad som gäller i samhället. Gäller såväl bil som cykel- och 
gångtrafikanter.  

Fortkörning runt skolor/förskolor 

Gamla skårevägen genom Skåre/Stodene körs det ofta väldigt fort, titt 
som tätt är refug/stolpar mm nerkörda vid övergången björkrotsv. ner 
till granlidsv. Har fått veta att denna väg oftast används av de som kör 
påverkade, sällan är kontroller. Man kör då från krogen i stan mot tex 
skåre/forshaga mm 

Jobbar på gatorna i centrala stan och ser dagligen dåligt trafikbeteende i 
city. Mycket fortkörningar och aggressivt, hänsynslöst beteende i 
trafiken. Ser tyvärr sällan några hastighetsmätningar och tyvärr inte 
trafikpoliser i city heller. 

Vid Coop på Herrhagen befinner sig så kallade "raggare" eller ungdomar 
som ställer sig med sin bil vid parkeringen och spelar hög musik. Detta 
sker i princip varje torsdag till lördags nätter från omkring 23.00 till 
04.00. Jag tycker att polisen ska få mer resurser så de kan patrullera i 
Herrhagen 

Kontroll av drog och alkoholpåverkade i trafiken. 

Jag har haft körkort i snart 8 år. Jag kör bil flera gånger i veckan men 
har aldrig blivit invinkad på nykterhetskontroll. Det borde göras fler 
kontroller efter vägarna anser jag. 

Sätt ut nitiska poliser i två veckor som tar varenda bil som inte blinkar 
eller följer högerregeln.  
Sätt ut en mobil fartkamera på Hamngatan och Karlagatan lite oftare.  
Gå ut med i medier om väjningsplikt, ligga för nära ett fordon samt vad 
SAMVERKANSZON BETYDER! 

NOBELPLAN! 

Extremt högt ljud vid Shell kväll/nattetid, samt så kör folk extremt fort 
vid Shell mot kroppkär, farthinder vore att föredra mellan rondellen och 
Shell vid övergångsstället.  
 
Trafikbrott: Beivra märkliga filbyten, dåligt avstånd till bil framför och 
sväng utan blinkers. 

småbrottsbekämpning medför att tilliten ökar och att större brott 
minskar 
Beivra parkering på trottoarer och cykelbanor 
Beivra körning mot enkelriktat 
Beivra cykling på trottoarer 
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Fixa den idiotiska och ologiska skyltningen på Älvgatans början 
På Järnvägsgatan finns stoppförbud, kombinerat med bussh 

Visa tydligt var cykelbanor börjar och slutar. 
Håll isär cyklister och gångtrafikanter 
Fixa idiotin på Älvgatan 

Polisen har påtalat att de inte har något verktyg för att hantera buslivet 
vid Nobelplan. Nu har man det med alkoholförbud med gör inget trots 
berusade ungdomar. Väntar bara på första allvarliga bilolyckan med all 
buskörning. Tomgångskörning i timmtals för att kunna driva steron/hög 
musik.  

Förbudet mot tomgångskörning mer än en minut överträds av otaliga 
bilister. Jag upplever det högst obehagligt att folk tillåts stå utanför 
bostäder, arbetsplatser och andra ställen där folk vistas, med motorn 
igång och släppa ut hälsovådliga avgaser i onödan utan åtgärd från 
polisen.  

Vi bor på Ulvsbygatan 5 på Norrstrand och vår och sommar samlas 
många bilar (raggarbilar) vid shellmacken. De för ett förfärligt oväsen 
ibland hela nätter. 
Dessutom är det fortkörning på Östra Infarten som ger ett 
öronbedövande oljud även det hela nätter.  

Hastighetskontroller i city. 

Mera Trafik Kontroller främst att få tag på drog och alkohol påverkade 
som är ute på vägarna och kör 

Önskar med det snaraste, inför den stundande våren, en stor 
manifestation ang. cykelvett i Karlstad. Det råder en fullkomlig cyklist-
anarki på gator och torg.Som såväl cyklist som bilist ochgångtrafikant är 
man ständigt utsatt för allvarliga incidenter. Gör något NU ! 

Bekämpa tomgångskörning! Får oss äldre med lung- och hjärtproblem är 
ren luft ett villkor för att kunna gå ut i stan! 
Onödig tomgångskörning för att få en hälsosammare luft och mindre 
klimatpåverkan.   

Högljudd trafik kring Nobelrondellen/Shell/McDonalds och 
dragracingrakan östra infaten på Norrstrand. 

Cykelåkning på gångbanor 

Trafiken i innerstaden bör hållas bättre koll på. Särskilt på helgen 

Fredag em. Kolla upp hur fotvandrare stoppar upp trafiken. Nån skulle 
dirigera trafiken på drottninggatan. 

Motverka tomgångskörning gärna gemensamt med kommunen. 

I trafiken: 
  
1. Hastighetskontroller.  
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2. Avstånd mellan bilar.  
 
3. Alltför många "enögda" bilar. 

Område Norrstrand ,Shell gängbildning ,hög musik hela nätter,blir ändå 
värre nu när sommaren komme, fruktansvärt väsen. 

 

 

Otrygghet i utpekade områden  

Bor i Vålberg sen 18 år. Har ringt polisen ett antal ggr, bl.a. vid bråk på 
gatan, inbrott,  och nu senast när en bil kört i diket mitt på dagen och 
markerat olycksplatsen med ett antal spritflaskor vilket fick mig att 
starkt misstänka rattfylla. Polisen kommer aldrig. Snacka om otrygghet! 
 
Ni måste också fortsätta synas ute som ni gör i centrala Karlstad kväll/ 
natt på helgen. Jag är inte trygg ändå tyvärr! 
 
Centrum, Kronoparken, Rud och Våxnäs. 
 
Rud har förlorat  tryggheten efter 2 mord och skjutningar kommunen har 
glömt bort stadsdelen helt och förfallet i den yttre miljön är stor. Polisen 
bör ha beredskap mot konflikter och sammanstötningar inför den 
kommande sommaren när kringflackande ungdomar i området möter 
ensamkommande flyktingar. 
 
Och jag har själv slutat att röra mig ute på krogen efter att det har varit 
oprovocerade incidenter, som får en att tappa lusten. Många människor 
är ute och beter sig fientligt och/eller otrevligt. Min flickvän har cyklat 
hem och en för henne okänd man har tagit tag i henne. Helt 
oacceptabelt.  
 
Fredsgatan! Alkisparken! 
 
Ordningen på stan dagtid. 
 
Kronoparken. 
 
Centrala karlstad 
 
Det är åxå angeläget med närpolis som finns på mindre orter anser jag... 
 
Ett ställe som jag tycker är det otryggaste och "ruffaste" stället i hela 
Karlstad är bussgatan utanför Systembolaget och runt Mc Donalds, ja på 
den gatan. Tyvärr ska man gå där med barnen för att äta hamburgare 
och se på film och känna det olustigt. Synd 

På sträckan mellan CSK-Busstationen är stora delar av vägen dåligt 
belyst vilket gör att det kan kännas otryggt att gå mellan dessa platser.  

Forshaga behöver mycket mer bevakning, särskillt på lov och lediga 
dagar när ungdomarna är rastlösa. 



   Sid 23(33) 
 

 

 

Våxnäs centrum är ett exempel på en otrygg miljö. Där förekommer det 
att man ser mycket unga personer som dricker starköl eller starkcider. 
Det är knappast en vild gissning att droger byter ägare bland de 
personer som ses hänga där. 

Hammarö, sker extremt mycket skit omkring lillängen o 
vattenverksvägen iallafall nu på sista tiden. Fått plocka av batteri och 
andra viktiga delar för startfunktionen på min och min sambos moped. 
Och då har den stått i ett låst källar utrymme men får ändå inte ha nåt 
ifred. 

Orrholmen 

Det händer mycket på Wåxnäs. 

Centrum har blivit en orolig miljö då det står många män i grupp och 
bland annat ropar ord och i fåtal fall förföljer en.  
Som förälder till en dotter känner jag mig mycket orolig för hennes 
framtid eftersom jag som vuxen inte ens vill vistas ute själv på kvällen.  

Rud. Kronoparken  

Kronoparken. Och vissa poliser 

Trygghet på gator och torg för oss äldre. 
 
Att polisnärvaro ska synas "mer" på stan och i områdena runt om i 
Karlstad. ex mer på kvällarna på Kronoparken. 

Stadsbevakning 

Polisen borde vara i centrum oftare då det förekommer mycket bråk om 
kvällarna. 

Trygghet i offentliga miljöer är viktigt. 

Tryggare centrum. Tryggare shoppingcenter 

Mer poliser på Landsbygden. 

Jag tycker att polisen ska vara mer på våxnäs och Lorensberg. 

Viktigt att människor kan känna sig trygga i våra miljöer. Viktigt att 
polisen ses ofta även i ytterområden av Karlstad (t ex Rud, Orrhollmen, 
Kronoparken osv). Gärna patrullernade också. 

Mer närvaro i Kil! 

Trafikbrott i Molkom. Mycket fyllekörning, olovlig körning, oregistrerade 
fyrhjulingar och crossar i hög hastighet. Det är vilda western! 
Många drogberoende flyttas/flyttar till Molkom. Kom och patrullera runt 
torget, och inne på Konsum. 

Otrygghet allmänt och kopplat till grupper  
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Mycket våldshandlingar i de lokala medierna på sistone. Explosion på 
Tingvalla, knivattacker, våldtäkter m.m. Har aldrig under mina år känt 
mig lika orolig på stan som jag gör i dagsläget. Tycker det är både ett 
ansvar hos polis, kommun och medmänniskor att vi tillsammans ska 
känna oss trygga... 

Mina val hör ihop, trygg miljö, att både barn, ungdomar, vuxna och äldre 
skall kunna röra sig ute i vår stad oavsett vilken tid på dygnet och var du 
bor. Skulle velat lägga till otrygga miljöer. 

Att man ska kunna gå ut på stan utan att vara rädd för att bli överfallen. 

Jag tycker att polisen ska lägga ner mer tid på att föröka förhindra allt 
onödigt våld och våld mot kvinnor som sker öppet idag, mer bevakningar 
på flyktingförläggningarna och runtomkring för vissa män ifrån graninge 
förföljer kvinnor och yngre tjejer och så ska det inte vara. Det ska vara 
tryggt! 

Det främsta är att få ner antalet våldtäkter utomhus. Inne tror jag att ni 
gör ett bra jpbn. Även den otroliga mängd brott som sker av 
asylsökande både i och kring där de bor. Se även till att ta bort " 
campingen" vid Polishuset och låt den ALDRIG byggas igen. Man får noll 
respekt för er då. 
 
Det har varit omfattande spring i trädgårdarna sista året.  Människor 
som rotar och drar i allt och tar lösa föremål.  Helt oacceptabelt!  
Äganderätten åsidosatt. Verkar inte heller gå att lagföra dessa på ett 
vettigt sätt  
 
Fyllhunnera vid Kungsgatan. 
 
Flyktingar och ensamkommande. De måste lära sig hur det svenska 
samhället fungerar och om män och kvinnors lika värde med mera. Här 
tror jag polisen behöver betydligt mer uppsikt. Särskilt otryggt är det för 
unga flickor som förföljs och antastas av ensamkommande pojkar. Det är 
inte okej. 

Att det blir fler poliser och att de är synliga o höj deras löner. 

Större grupperingar håller till vid biografen i stan, oftast 
ensamkommande flyktingbarn som står och skriker och tjafsar 

Viktigt att jobba med utformningen av det offentliga rummet. (belysning, 
växtlighet möblering av staden och även renhållning)  
Det skapar trygghet 
 
Jag är tyvärr mycket rädd för killgängen som drar runt, särskilt 
ensamkommande flyktingbarn. Tyvärr. 
 

Mest orolig för ensamkommande (män) och gäng som stryker omkring. 

Vågar knappt röra mig runt centrala karlstad/områdena runt omkring när 
det är mörkt. Det är ofta gäng av unga män som är obehagliga/visar 
ingen respekt för oss kvinnor. Jag har inte varit med om detta tidigare, 
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men det blir värre och värre. Känner mig begränsad och rädd. Men 
framförallt arg!  

Tips på verksamhetsutveckling  

Vilken fantastisk möjlighet att som amatör tycka till det som proffsen 
borde veta bäst om. 
 
Men varför inte göra som New York, beivra vardagsbrotten så stör det ut 
de grövre brotten. Därför ska det fokuseras på stölder, klotter, 
skadegörelse tycker jag. 

Att polisen är noga med och uppdaterar sin kunskap regelbundet om 
fakta för alla områden ovan. 

Jobba mycket mera med förebyggande arbete tillsammans med olika 
aktörer. Oftast är det försent när det redan hänt något, framförallt måste 
det in förebyggande insatser när det gäller yngre personer. 
 
Bättre förebyggande samarbete med förskola, skola, fritidsgårdar, 
föreningar, krogar, mm. 

Vi vill gärna få stöttning i grannsamverkan för att förhindra inbrott i vårt 
bostadsområde. 

Stölder/inbrott kan förebyggas på andra vis t ex larm, grannsamverkan. 
Trafikbrott avseende hastighet kan förebyggas med fler fartkameror. 
Otrygg miljö kan förebyggas med samverkan och även klotter, 
vandalisering. Därför har jag kryssat i som jag gjort. 

Förbättrad och social anpassning för invandrare 

Grannsamverkan 

Bemötande med folk d v s positivt bemötande med alla avsett bakgrund. 
Gärna polisen ska spegla samhället särskilt i Värmland. 

Narkotika och alkohol  

Många andra brott är ytterst konsekvenser av alkohol- eller 
drogmissbruk så det känns naturligt att alltid ha hög prio på det. Polisen 
har också en del att bevisa vad gäller sin syn på kvinnofridsbrott.  

Det viktigaste att fokusera på är narkotika och alkoholrelaterad 
brottslighet. Missbrukare framför fordon när de inte borde, de gör inbrott 
för att få pengar till mer droger, de rånar och skadar människor i 
offentliga miljöer. Få bort drogerna så kommer all annan brottslighet 
också att sjunka! 

Bekämpa langningen av billig öl och sprit som sker från garagen ute i 
villaområden. Denna alkohol får unga tag på genom äldre kompisar och 
syskon.  
Förändringsarbete hur attityderna till detta ska ändras. 
 
Narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet är inte det orsaken till 
mycket av stölder, våld i hemmet, otrygga miljöer, trafikbrott, klotter 
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och social oro. Är det då inte det som är det viktigaste området? Är inte 
den brottsligheten organiserad och då borde det också vara en 
prioritering?  

Narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet är även sjukt viktigt, dessa 
brott jag har valt tycker jag man hör att de ofta hörsammann. 

Att förhindra att ungdomar kommer i kontakt med droger.  

Ang narkotika. Ja, allt fler tar/använder droger för att det är lätt att få 
tag i. I dagsläget är det vanligare bland ungdomar att ta droger, ex hash 
så jag tycker att polisen borde stärka kontrollen av narkotika innehav. 

Det viktigaste är att arbeta extremt aktivt mot alla droger.Där måste till 
ett krafttag.Samarbete med skola är också mycket viktigt. Forum mot 
alkohol och andra droger. Föredrag som fångar umgdomar långt ner i 
åldrarna. Patrullerande poliser kvällstid/till fots samt bil. /'  
 
Tror att alkohol och framförallt droger är grunden till mycket elände.  

Tyngre narkotika an vad det nämns under narkotika..... brottslighet är 
prio 1 för mig. 

Information och kommunikation  

Vet inte om det finns fortfarande, men när jag var liten så hade vi en 
skolpolis. Det var en polisman som varje läsår kom till skolan och 
informerade om lagar och brott och barns rättigheter, och pratade lite 
med oss individuellt om vi ville, ibland hade han med sig en polishund 
också.  

Mer och lättillgänglig information till äldre om hur de kan minska risken 
för att bli brottsoffer. Riktad information till ungdomar för att påverka 
attityder om vad som anses vara coolt, tex att man i skolor visar filmer 
ur brottsoffers perspektiv.  

Tycker polisen borde ha en 11414 mailadress där man kan skicka in tips, 
precis som man kan ringa. Det är inte alltid man vill sitta i kö och kanske 
även vill bifoga en bild. På eventuellt misstänkt bil eller person som man 
rapporterar om. /tor 

#Vi ser upplysning och information till skolungdomar vad gäller 
åldersgränser för brott och övrig påtryckning via sociala medier som prio 
ett både på kort- och lång sikt. Ut till ungdomarna INNAN det händer. 

Visa upp er på skolor och berätta om de olika brotten och speciellt 
droger och dess farligheter 

Visa gärna upp er i skolorna och berätta vad ni arbetar med. men även 
kunna visa civila hur ni löser brott så att vi får hänga med och även vi 
kan hjälpa till. 

Jag uppskattar er positiva närvaro på sociala medier. Det ger en känsla 
av att ni syns, finns och är riktiga människor. Jag anser att den tid det 
tar av någons polis arbetstid med all säkerhet tjänas in på goodwill. Jag 
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tycker även det verkar vara resurseffektivt att lägga ut bortkomna 
hundar där. 

Medborgardialoger fysiska möten måste intensifieras. 

Ungdomar  

Jag tycker att man ska satsa på ungdomar!  
Vi vet att tidig brottslighet ofta leder till tyngre brott.  
Fler "kvarterspoliser" som är ute i skolorna och gör sig bekanta. Där kan 
ni få mkt information för att förebygga framtida brott. 

Ungdomar är framtiden, o det är de som befinner sig ute i samhällets 
riskzoner. Fokusera insatser där! 8 av 10 tackar ja! ?!?! Herre min je vad 
skrämmande siffror.  

Jag tycker polisen borde skapa en bättre relation med ungdomarna inom 
Karlstads kommun! Och vara trevliga dessutom! 

Allt är egentligen lika viktigt men det som ska prioriteras nu är 
ungdomar som stör. 
 
Nå ut till unga innan de hittar på något dumt. 

Mer sociala med ungdomar 

Prata mer med vissa ungdomar 

Kan inte låta bli att undra. Vart är föräldrarna? Det är de som har det 
huvudsakliga ansvaret för sina barn. De ska sätta gränser. Börja med 
dagens ungdomar. Kanske det finns en chans att det blir bättre någon 
generation framåt.  

Viktigast att hindra ungdomar att hamna i kriminalitet och socialt elände. 
Då förhindrar man mycket av det andra som är en konsekvens av det 
första. 

Hjälpa ungdomar som det inte går så bra för i skolan och som riskerar gå 
ur spåren. 

Jag tycker ju att alla områden ska prioriteras. Dock tycker jag att vara 
nära ungdomarna där dom är i större grupper tex våxnäs centrum och 
kronoparken.  
 
EU-migranter  

Hårdare tag mot kriminella migranter. Se till att dessa lagförs och 
utvisas. Sluta att mörka invandringsbrottslighet. Gå ut med riktiga 
signalement på brottslingarna. Se till att tiggare utvisas efter tre 
månader i Sverige. Nu bor de obehindrat under längre tid  bredvid 
polishuset! 
 
Förbjud tiggeriet. 
 
EU-migranterna 
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Minska tiggeriet uranför affärerna  

I ovanstående ingår att se till att nuvarande lagar avseende 
nedskräpning, fordon, stöld, aggressivt beteende följs även av 
medborgarna från t ex Rumänien och övriga östeuropa som befinner sig 
hos oss. Andra bedömningsmallar f dessa personer medför minskad 
respekt f lagar hos ALLA 

Trött på alla tiggare. Organiserat. Ingen går till Skattkärr eller Molkom, 
någon kör ska ha betalt. Hur länge får de stanna i varje land. Samma 
personer har varit här minst ett år. 

IT-relaterade brott 

IT-relaterade brott och bedrägerier är ett växande problem som behöver 
stävjas kraftigt för att öka tryggheten i allmänhet. 

Jag tycker också att polisen ska försöka komma åt databordet, eftersom 
det verkar som om tjuvarna försöker komma åt pengar den vägen. Det 
finns ju inga pengar i samhället längre  

Hjälp mot internet-hat. 

"Internetpoliser" som skyddar mot mobbing och våld på nätet 

Äldre  

Brott mot äldre 

Äldre och brottslighet 

Brott mot äldre 

Åldringsbrott 

Åldringsbrott 

Organiserad brottslighet/kriminella nätverk 

Organiserad brottslighet! Bort med HA.  

Gängbrottslighet, Hells Angels, Bandidos 

Bekämpa grovt organiserad brottslighet där nyrekrytering av unga till 
dessa gäng ska prioriteras! 

Hells Angels Bandidos 

Organiserad brottslighet 

Organiserad brottslighet 

Ta bort dom Kriminella MC Gäng som har fått ett stadigt fäste i Karlstad , 
Då försvinner mycket annat typ droger , våld , utpressning , stölder , 
inbrott mmmm..... 
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Gängverksamheter och kriminella nätverk. 
 

Djur  

Lägga större fokus på djuren, mycket husdjur som far illa även i 
karlstad, mycket folk som inte ska ha djur, ta svängar på parkeringar för 
att kolla om någon hund mår dåligt i varm/kall bil och bötfäll, men även 
straffa djurägare vars husdjur far illa i hemmet!  
Väldigt liten fokus på detta. 

Djurplågeri. Jag vet att även Polisen verkar under lagen och att 
lagändringar (skärpa sådana) är en punkt till andra myndigheter. MEN! 
Likt som ni kan ge trygghet på andra sätt så tror jag (och hoppas) att ni 
kan slå ett slag för djurens rätt och sätta åt djurplågarna där ute.  

Djuromvårdnad 

Övrigt  

Bedrägerier. 

Brottsligheten inom polisen. 

Hedersrelaterade brott! 

Hedersvåld  

Ekonomisk brottslighet 

Socialens lägenheter. Ja det röks. 

Våldsbekämpning borde alltid hamna högst i prioriteten. Framförallt i 
hemmet då även de som står bredvid tar skada. 

Bostadsinbrotten måste polisen få bukt med, läser att polisen har 
nedprioriterat detta och då drabbas "vanliga" hederliga människor, varför 
ska de som sköter sig drabbas ? Måste bli hårdare straff, för vad är blir 
straffet vid ett bostadsinbrott om du åker dit för första gången ?            

Våldtäktsmän, kvinnomishandlare, pedofiler 

Våldtäckt om inte det ingår i våld i nära relationer. 

Ekonomisk brottslighet 

Sexuellt övergrepp  

Bekämpa de baltiska inbrottsligorna! 
Var proaktiv - stoppa alla fordon och genomsök dom, på nätterna körs 
allt stöldgods mot öster i mörkrets skydd. Lås in dom! Utvisning på 
livstid! Genomsök alla vid tullen vid färjan! 

Även om stölderna har minskat i butikerna så behövs det mycket kontroll 
kring exempelvis Hemköp.  
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1. Mer span på ambulerande yrkesförbrytare. 
2. Bilmålvakter måste elimineras genom lagändring nu! 
3. Patrullerande poliser inger respekt och brottsligheten minskar. 

Ta mera allvar på anmälan om familjebrott. Speciellt mot barn. 

Social oro vill jag lägga till. 

Allmänna reflektioner  

Oj, vad svårt det blir att välja, när saken kommer på sin spets! Jag 
förstår svårigheten att prioritera för polis och andra myndigheter! 
Jag har valt de områden jag tror har mest påverkan på problemen i 
stort.  

Fokusera på brott där det finns ett tydligt offer. Låt bli att jaga (vuxna) 
missbrukare som bara skadar sig själva, om ens det. Polisens uppgift är 
eller borde vara att skydda de svaga från de starka, inte att skydda folk 
från sig själv. 

För att undvika att medborgargarden på sikt växer fram i Karlstad 
kanske polis och kommun ska prioritera att förebygga inbrott och lagföra 
de som genomför dom. Det är väl inte konstigt att inbrotten ökar när det 
i princip är helt riskfritt att genomföra dom.  

Svårt att välja mellan inbrott och Otrygga miljöer/Social oro. 

Samarbete med frivilligorganisationer för att brottsoffer ska få den hjälp 
de har rätt till. 

Sluta upp med att reta upp allmänheten på olika sätt!  
Försök att inrikta er på bara svåra brott, sluta sila myror och släppa 
elefanter.  
Sluta med att tycka att ni löst ett brott och fått en pinne eller vad ni nu 
kallar era poäng när ni tex delat ut en fortkörningsbot till allmänheten!  

Tycker att det ska jobbas mot allvarligare saker än mot pojkstreck. Alltid 
dom små fiskarna som drabbas av era gripanden och idiotfasoner. Att 
springa runt och ge folk böter för narkotika när ni skulle gett vård till en 
alkoliserad släkting eller kollega gör att ni håller er under dubbelmoralen.  

Nej, däremot öka samarbetet med olika grupper / samhällsinstutioner så 
att man får en bredare och kontinuerlig effekt på de polisiära insatserna i 
samhället. 
Det kriminella våldet måste stävjas, tyvärr tror jag det krävs nationella 
insatser som lagförändringar mm för att få ordning på samhällsbölden. 

Lag o ordning allmänt, fungerar inte det så faller allt annat också. 
Nolltolerans!  Mer poliser, snabbare handläggning/straff och framför allt 
POLITIKER SOM VÅGAR TA ANSVAR FÖR ÄMBETET DE HAR! 
Tack för ordet. 

Stölder och inbrott  och social oro ä också sådant jag skulle vilja 
prioritera.  
Jag tycker inte man kan prioritera vissa brott som bla de jag nämnt. Tex 
narkotika och alkohol relaterade brott tycker jag bla ingår i de 
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ovannämnda.sexuella övergrepp bot barn anser ja nog det viktigaste 
brottet att ta i tu med som finns. det krävs nog mera pengar till polisen 
att göra ett bra jobb 

Inbrott i en bostad skall bestraffas mycket hårdare än andra inbrott.  

Lösta inbrott, glada medborgare och straffade tjuvar och banditer. 
Narkotika, rikta resurser mot ungdomar som ännu inte trillat dit och mot 
storsäljarna. Stryp kranarna. Otrygga miljöer, folk ska kunna röra sej i 
samhället utan att vara rädda. 

Den största drömmen skulle vara om Polisen och Kommunen kunde 
fokusera på allt och ha en balans mellan de olika problemområdema. 
T.ex. att ha olika grupper som jobbar inom olika områden tillsammans 
med flera aktörer, t.ex. socialtjänst, skolor, ungdomar för trygghet, 
fältare, m.fl. 

Svårt att egentligen prioritera då ofta många av dessa går i varandra. 
Allt är egentligen lika viktiga. Beror också på var man befinner sig då 
något inträffar. Polisen är ju satt att vara i hela länet.  

Allt som är straffbart enligt lagen ska polisen handlägga, polisresurserna 
ska dimensioneras efter anmälda brott. Resursbrist får inte "släppa 
igenom" begångna brott av vad slag det vara må. 

Polisen bör lägga mer resurser på att lösa brott som exempel inbrott, 
våld i nära relationer och narkotika eller alkohol relaterade problem!   

Lägga ner resurser på att reda ut anmälda brott. idag är det "bara" 
någon enstaka % av alla anmälda brott som klaras, vilket inte kan vara 
ok. 

Polis och kommunledningen vet att merparten av alla brått begås av en 
liten grupp om något hundratal personer som är kända. Det finns också 
kända riskmiljöer, tider och verksamheter. 
Jag kan inte överse med några brått och kommer inte att prioritera då 
detta innebär en accept av resursbristen. 

Jag har haft obehörigt besök i mitt förråd.Har kort på detta.Kontaktade 
Hyresnämnden i Göteborg.Och dom sa att detta är ett 
Polisärende.Gjorde polisanmälan för mer än ett år sedan.Har även kort 
på dom som var inne i mitt förråd.Fick nu i dag ett brev från 
Polismyndigheten att detta var nedlagt. 
Ger inte ett skit för Rättssystemet nu längre. 
 
1700-K28916-14 
Ett hemfridsbrott med kraftiga bevis på dom som gjorde detta. 
Har kort på dom som gjorde detta 
NEDLAGT  
Det saknas numera anledning att anta att brott som hör under allmänt 
åtal 
Ger inte ett dugg för Svenska Rättssytemet. 
 
Om man prioriterar de största punkterna eliminerar/minskar man 
automatiskt de mindre. 
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Tycker att man inte ska uppfinna hjulet igen. Dom här problemområdena 
har alltid funnits och polisen känner till dem. Det här är bara en massa 
administrativ skit som tar upp Polisens tid! Ut med fler poliser på fältet 
så kommer det tas fler tjuvar och banditer! Sluta upp med 
pappersprodukterna.... 
 
Bra jobb! 
 
Jag tycker att det största hotet kommer från SD och de till höger om 
dem. Politiker med järnrör signalerar till marginaliserade grupper att det 
är ok med våld mot t ex invandrare. 

Högre lön till alla poliser. 

Polisen gör alltid en värdefull insats och ska ha en högre relevant lön! 

Alla frågor viktiga. Samt flera poliser och mera pengar till utbildning, 
löner, brottsbekämpning och flera anställda inom polis och rättsväsen. 

Alla områden är naturligtvis viktiga. Men. Jag har kryssat i efter när jag 
såg inslag i Sportnytt månd 7/3 om Nattfotboll. Kolla gärna upp det. Det 
var i Skäggetorp och stiftelsen Goodsport med fd fotbollsproffset 
Alexander Östlund som projektledare 

Höj lönen för polisen! 

Jag tycker att polisen gör ett bra jobb i Karlstads kommun med både 
misshandel och narkotika. 

Ring mig gärna!  

Fram för fler poliser gärna civilare. Ta invandrargäng som omringar och 
antastar småtjejer ex sundstabadet. 

Minska invandrare 

Polisen gör ett mkt bra jobb. 

Ni gör ett bra jobb. Tur att ni finns. 

Ja det finns och göra. 

Färre poliser och vakter 

Mindre poliser 

ni ska inte jobba med något, ni ska jaga pedofiler o extrimister era 
idioter ! 

Egentligen är ju alla alternativ väldigt viktiga så gör det ni kan, ni gör 
skillnad.  

Sluta dalta med slöddren, det är dags för ordning och reda. 
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Få ut mer poliser i samhället och inte bara skära ner hela tiden. 
Är stort skämt hur lite resurser polisen får! 

Stoppa mobben i tid! 

Politiker och tjänstemän som försingrar kommunens pengar i form av 
kortutnyttjande. 

Kvinnors trygghet ska vara prio. Män som våldtar är oxå människor när 
de befinner sig tre meter under m  
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