
         

Lokala medborgarlöften i Sävsjö 2020-2021 

 

Uppföljning av medborgarlöften för Sävsjö kommun 

Polisens och kommuns arbete med medborgarlöften följs upp tertialsvis.  

Uppföljningen avser andra tertialet 2020. 

 
 

 

Medborgarlöften Sävsjö kommun 2020-2021 

 Öka den polisiära tillgängligheten och servicen.  

 Att öka upptäckten av narkotikabrott, främst hos unga, i åldern 21 år och yngre. Med syfte att minska bruket av 

narkotika. 



 

Uppföljning av aktiviteter kopplat till medborgarlöftena för Sävsjö kommun 
 

 

 Öka den polisiära tillgängligheten och servicen. 
 

Aktivitet Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 

Polisen ska öppna ett poliskontor. Klart   

Polisen ska vara tillgänglig för 

poliskontoret och närvarande i i Sävsjös 

centrala delar med kontaktaskapande 

verksamhet vid fasta tidpunkter. 

Informationen finns på kommunens 

hemsida. 

Tisdagar 12.00-14.00  

Pga. Corona pandemin 

tillfälligt stängd från vecka 

15. 

Tisdagar 12.00-14.00 

befinner sig en polispatrull 

i Sävsjö 

. 

Kommunen ska upplåta en lämplig lokal. Klart   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Att öka upptäckten av narkotikabruk hos unga, i åldern 21 år och yngre.  



Aktivitet Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 

Polisen ska identifiera ungdomar i åldern 

Främst 21 år och yngre som brukar 

narkotika. 

Misstankar narkotikabrott 

2 överlåtelse 

6 innehav varav tre 21 år 

och yngre 

19 eget bruk varav tretton 

21 år och yngre 

1 dopningslagen innehav 

varav en 21 år och yngre 

1 dopningslagen bruk 

varav en 21 år och yngre 

 Misstankar narkotikabrott 

1 överlåtelse 

7 innehav varav fyra 21 år 

och yngre 

27 eget bruk varav sju 21 

år och yngre 

 

Polisen ska genomföra minst femton 

riktade insatser för att upptäcka fler 

narkotikabrott främst bland unga. 

Genomfört tio riktade 

insatser under perioden. 

Genomfört sju riktade 

insatser under perioden. 

 

Kommunen ska aktivt arbeta för en hög 

skolnärvaro 

   

Kommunen ska tillsammans med Polisen 

och andra aktörer i kommunen 

implementera och arbeta 

brottsförebyggande enligt konceptet EST, 

effektiv samverkan för trygghet 

Arbete pågår. 

Uppstartsmöte 9/3 

Arbete pågår  

Polisen och kommunen ska under året 

genomföra minst fyra samverkansmöten 

om de pågående aktiviteterna. 

Genomfört två Genomfört ett  

 

 


