
 

     

Polisens och kommuns arbete med medborgarlöften följs upp tertialsvis.   
Uppföljningen avser de tre tertialen under 2018. 

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens långsiktiga arbete med att förebygga brott 
och skapa trygghet. Medborgarna i Oxelösunds kommun har gett fortsatt uttryck att man vill att 
Polisen och kommunen prioriterar tryggheten i centrala Oxelösund.  

I de medborgardialoger och trygghetsmätningar som genomförts de senaste åren med de som bor, 
arbetar och vistas i Oxelösunds kommun har det framkommit att många medborgare upplever 
otrygghet i centrala Oxelösund. Otryggheten påverkas bland annat av att bilister kör för fort och av 
att personer är påverkade av alkohol och droger utomhus. Detta bekräftades även av den 
trygghetsmätning som genomfördes under slutet av 2017. 
 
Polisen och Oxelösunds kommun vill genom våra aktiviteter och genom att arbeta nära och 
tillsammans med medborgarna, medverka till ökad känsla av trygghet i centrala Oxelösund. 

 
 

 
 

Polisen ska genomföra 
trafikkontroller med inriktning 
mot nykterhet, hastighet och 
beteenden 

Under perioden har 
21 trafikkontroller 
genomförts runt om i 
hela kommunen. Vid 
dessa har 4 förare 

Under perioden har 
18 trafikkontroller 
genomförts runt om i 
hela kommunen. Vid 
dessa har 2 förare 

Under perioden 
har 25 
trafikkontroller 
genomförts runt 
om i hela 



 

 
 

misstänkts för 
alkoholrattfylleri och 
2 förare för 
drograttfylleri. 

misstänkts för 
alkoholrattfylleri och 
ingen förare för 
drograttfylleri. 
 

kommunen. Vid 
dessa har 2 förare 
misstänkts för 
alkoholrattfylleri 
och 3 förare för 
drograttfylleri. 
 

Kommunen ska genomföra 
trafikmätningar i syfte att 
identifiera platser för möjliga 
fysiska åtgärder samt 
trafikövervakning av polisen 

 

Trafikmätningar har 
gjorts vid 
Lingonvägen, 
Föreningsgatan och 
Folkegatan. 

  

Polisen och kommunen 
kontinuerligt träffas och tar del 
av medborgarnas synpunkter, 
för att väga in dem i det 
fortsatta arbetet med trygghet 
och säkerhet 

 

Polisen har bjudits in 
till det lokala 
brottsförebyggande 
rådet vid ett tillfälle, 
men då har inga 
synpunkter från 
medborgarna 
redovisats eller 
behandlats. 

  

Polisen och kommunen 
genomför insatser för att 
minska användandet och 
förekomsten av alkohol och 
narkotika 

Under perioden har 
polisen genomfört ett 
flertal insatser mot 
narkotika vilket 
resulterat i att 10 
personer misstänkts 
för eget bruk av 
narkotika och 9 
personer misstänkts 
för innehav av 
narkotika. 

Under perioden har 
polisen genomfört ett 
flertal insatser mot 
narkotika vilket 
resulterat i att 10 
personer misstänkts 
för eget bruk av 
narkotika och 9 
personer misstänkts 
för innehav av 
narkotika. 

Under perioden 
har polisen 
genomfört ett 
flertal insatser 
mot narkotika 
vilket resulterat i 
att 25 personer 
misstänkts för 
eget bruk av 
narkotika, 27 
personer 
misstänkts för 
innehav av 
narkotika samt 2 
personer 
misstänkts för 
överlåtelse av 
narkotika. 

Polisen och kommunen 
genomför trygghetsvandringar 
i centrala Oxelösund för att 
identifiera brister i miljön som 
kan skapa risker och otrygghet, 
i syfte att åtgärda dessa 

Ingen 
trygghetsvandring 
planerad eller 
genomförd under 
perioden. 

Ingen 
trygghetsvandring 
planerad eller 
genomförd under 
perioden. 

 

 
 
 
 
 



 

 


