
Medborgarlöfte i  Eslövs kommun  2021

Inledning
För ett framgångsrikt brottsförebyggande— och tn'gghetsskapandc  arbete  är

samverkan mellan polis och kommun en förutsättning. Medborgarlöften är en

förlängning av polisens och Eslövs kommuns ordinarie brottslörebyggande och

tt'_v-'gghetsskapande verksamhet,

Genom medborgarlölten ska polis och kommun tillsammans utföra insatser som

direkt riktar sig till medborgarna och deras trvgghet. Medborgarlöftena ska utgöras4-x.

av korikreta aktiviteter för att öka trvggheten och minska brottsligheten.

Mål
0  Att alla människor som bor. verkar och vistas i Eslövs kommun upplever

ökad trygghet

'  Att öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det

brottstörebyggande och trygghetsskapande arbetet

Lägesbud
Lägesbilden är satt utifrån polisens trygghetsmätning samt ett gemensamt

lägesbildsarbete inom polisen och Eslövs kommun. Polisen och kommunen delar

relevant information lör att den gemensamma lägesbilden ska bli så exakt som

möjligt.

0  I den senaste trygghetsmätningen har andelen som känner sig ti_ gga ute

ensamma under sen kväll ökat. Däremot upplevs otryggheten dock

fortfarande som ett problem.

O l trygghetsmatningen framgår oro över tralikrelaterad brottslighet sasoni

bilar som kör för fort och buskorning med mopeder lfriinist på

landsbygden samt v issa lokala platser).

0  Den gemensamma lägesbilden visar att det finns en samvariation mellan

samlingsplatser och ordningsstörningar samt till viss del förekomst av

skadegörelse.

.  Xntalet narkotikabrott speglar polisens arbetsinsats mer än förekmnsten av

narkotikabruk. vilket inte gör statistiken sarskilt tilllörlitlig. Xarkotikabruk

och handel med narkotika är däremot allvarliga santhallsproblem. oavsett

utbredning och dessutom ofta en inkörsport till annan kriminalitet,
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Polisen och Eslövs kommun formulerar följande
medborgarlöften

Polisen och Eslövs kommun lovar att:
'  tillsammans med bostadsbolagen Eslövs Bostads AB och Brinova  arbeta

för en lokal grannsamverkan i kommunens bostadsområden  i  syfte att

uppnå en ökad  trygghet.

. genomföra riktade insatser mot trat'lkrelaterade problem enligt den

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

antal av minst 40 insatser per år.

0  arrangera och bjuda in till trygghetsvandringar på prioriterade orter/platser

utifrån bland annat resultatet av polisens IQ'gglletSIIIätlllllg 2020. Minst en

trygghetsvandring ska genomtöras under året.

. arbeta uppsökande. kontaktskapande och bygga relationer med barn och

ungdomar.

. fortsätta arbetet mot öppen droghandel och försvåra För ungdomar att

påbörja ett missbruk.

0  fortsätta att arbeta med och utveckla den gemensamma lokala lägesbilden

genom Örat mo! murken.

. synlig uniformerad polis finns inom stadskärnan i syfte att arbeta

kontaktskapande.

Uppföljning
Medborgarlöftena följs upp årligen och rapporteras till kommunstyrelsen.
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