
Medborgarlöfte i Eslövs
kommun 2022

In led n  i ng
För ett framgångsrikt brottstörebyggande- och trygghetsskapande  arbete  är

samverkan  mellan polis  och kommun en förutsättning. Medborgarlöften är en

förlängning av  Polisens  och  Eslövs  kommuns ordinarie brottsförebyggande

och trygghetsskapande verksamhet.

Genom inedborgarlöften ska  polis  och kommun tillsammans utföra  insatser  för

att göra medborgarna trygga. Medborgarlöftena ska utgöras av konkreta

aktiviteter föratt öka tryggheten och minska brottsligheten.

IWål
0  Att alla människor som bor, verkar och vistas i  Eslövs  kommun

upplever en ökad trygghet ute på kvällen.

.  Att ungdomsvåldet i kommunen minskar.

Lägesbhd
Lägesbilden är framtagen utifrån polisens tiygghetsmätning samt Eslövs kommuns

lägesbild. Polisen och kommunen delar relevantinformation för att lägesbilden

ska bli så exakt som möjligt.

I den senaste trygghetsmätningen framkom bland annat:

0  Att andelen som känner sig trygga ute ensamma under sen kväll har

minskat i nästan hela kommunen. Otryggheten upplevs framförallt som ett

problem i Eslövs tätort, Rönneberga samt Berga.

l Att det finns en ökad oro för att bli utsatt för överfall/misshandel i Eslövs

tätort.

I  Att personer som är narkotikapåverkade upplevs som ett problem i Berga.

. Att boende på landsbygden oroar sig för bilar som kör för fort.

Vidare framkommer det i lägesbilden:

.  Att äldre är mer otrygga än yngre, att kvinnor är mer otry ga än män och

att personer med lägre utbildning och lägre inkomst är mer otrygga än

personer med högre utbildning och högre inkomst.

'  Att antalet anmälda fall av misshandel i gruppen pojkar  15-17  år har ökat

kraftigt.
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Polisen  och  Eslövs kommun  lovar att:
.  Tillsammans med bostadsbolagen Eslövs Bostads AB, HSB och Brinova

arbeta för en lokal grannsamverkan  i  kommunens bostadsområden i syfte

att uppnå en ökad trygghet

'  Genomföra riktade insatser mot trallkrelaterade problem enligt den

lägesbild som tagits fram, samt även i den löpande verksamheten med ett

antal av minst 40 insatser per år.

'  Arrangera och bjuda in till trygghetsvandringar på prioriterade orter/platser

utifrån bland annat resultatet av polisens trygghetsmätning 2021. Minst två

trygghetsvandring ska genomföras under året.

'  Arbeta uppsökande, kontaktskapande och bygga relationer med barn och

ungdomar genom bland annat riskzonssamtal och samverkan med

Gasverket.

. Utveckla samverkansformerna mellan polis och kommun för att stärka det

drogförebyggande arbetet med ett särskilt fokus på nya brukare av

narkotika under 18 år.

. Fortsätta att arbeta med och utveckla den gemensamma lokala lägesbilden

genom Örat mot marken.

'  Synlig uniformerad polis finns inom stadskärnan i syfte att arbeta

kontaktskapande.

0  Skicka in en ansökan om permanent kameraövervakning i centrala Eslöv.

Uppföljning
Medborgarlöftena följs upp årligen och rapporteras till kommunstyrelsen.
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