Medborgarlöfte 2021 Uppföljning av första tertialet
Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens långsiktiga arbete med att
förebygga brott och skapa trygghet. Medborgarlöftet utgår från medborgarnas
åsikter och den lokala lägesbilden. Arbetet med medborgarlöftet följs upp löpande
och denna uppföljning sammanfattar vilka problem vi uppmärksammat under
2021 samt vilka åtgärder vi vidtagit samt vilken effekt de bedöms ha haft.
Det här ska vi åstadkomma tillsammans
Polisen och Trosa kommun vill genom våra aktiviteter och genom att arbeta nära och
tillsammans med medborgarna, medverka till att öka tryggheten i boende- och
utemiljön.
Så här gör vi
Polisen och kommunen samverkar genom att arbeta med modellen EST, Effektiv
samordning för trygghet, som utgångspunkt och vidtar både kort- och långsiktiga
åtgärder utifrån en samlad och aktuell lägesbild.
Effektiv samordning för trygghet (EST)
EST är en arbetsmetod som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention och går ut på
att medverkande parter kontinuerligt samlar in information, skapar gemensamma
lägesbilder, föreslår och bestämmer om åtgärder, informerar berörda samt genomför och
utvärderar insatser.

Uppföljning av aktiviteter kopplat till medborgarlöftet i Trosa kommun

Uppföljning av vidtagna åtgärder
Prioriterade områden

Åtgärd

Effekt

Utveckling av det systematiska
brottsförebyggande arbetet

Införande av ett digitalt verktyg för
inrapportering av händelser,
kompletterat med ett veckomöte
med flera aktörer inom kommunen
samt fastighetsbolag Trobo

Ökad kännedom om under vilka
tidpunkter under veckan flest
händelser sker och vilka områden
som är mest utsatta för händelser
ab olika slag. Underlättar att
planera åtgärder och följa upp
dessa samt om de har avsedd
effekt.

Många polisanmälningar samt till
EST inkomna rapporter beträffande
skadegörelse genom klotter, främst
i Vagnhärad.

Efter ytterligare kartläggning av
problemet genomförde polisen en
insats mot en person som kunde
misstänkas för en stor del av
klottret.

Klotter som tydligt kunde kopplas till
den misstänkte personen upphörde
efter polisinsatsen.

Ungdomar

Genom samverkan på veckobasis
har polisen och kommunen kunnat
skapa sig en bra bild av ungdomars
kommande planer och aktiviteter.
På så vis har vi både polisen och
kommunen kunnat göra
nödvändiga prioriteringar och
planera sina resurser till dessa
tillfällen.

Vid de flesta tillfällen ungdomar
samlats på olika platser i
kommunen har det varit relativt
lugnt och det har bedömts varit en
god stämning.

