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 haft.
Det här ska vi åstadkomma tillsammans
Polisen och Oxelösunds 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 Oxelösunds
kommun, första tertialet (januari-april) 2021

Uppföljning av vidtagna åtgärder
Problemområde

Skadegörelse
23 fall av skadegörelse
inrapporterats. Skadegörelsen har
skett i form av klotter, stenkastning
samt vandalisering av utrustning.
De flesta händelser har skett i
centrum och i Ramdals- och
Sundaområdet.

Ramdalsområdet
Utöver skadegörelse har
Ramdalsområdet även haft problem
med inbrott och ordningsstörningar.

Inbrott och stölder
25 stölder och inbrott eller
inbrottsförsök har rapporterats in.
Såväl villor och fritidshus som
större förråd och skolor har varit
utsatta.
Ett flertal stölder har drabbat
fordonsägare genom stöld av
katalysatorer och drivmedel.

Åtgärd


Utökad bevakning/rondering av
vaktbolag



Utökad uppsökande
verksamhet (fältarbete)



Rondering av kvälls- och
nattjänstpersonal (hemtjänst)



Patrullering av polisen på
aktuella platser



Kommande planering av
fysiska åtgärder (juni)

Utöver ovan åtgärder mot
skadegörelsen planerar polisen och
kommunen ett fördjupat arbete
kring de problem som finns i
Ramdalsområdet. Syftet är att ta
fram åtgärder som på lång sikt
minskar eller får bort problemen.
Polisen genomförde under våren en
kartläggning och analys av
inbrotten i villor, vilka i huvudsak
hade skett i Sundaområdet.
Därefter genomfördes en riktad
insats mot problemet och under
insatsen kunde en person gripas.
Polisen och kommunen samverkar i
arbetet med Grannsamverkan.
Syftet är att underlätta för
medborgarna i kommunen att starta
och driva grannsamverkan.

Effekt

Bedömd preventiv effekt.

Ännu inte påbörjat.

Efter frihetsberövandet av den
misstänkta personen har inga fler
villainbrott skett i området.
På grund av hittills rådande
restriktioner, med anledning av
pandemin, har ingen ny
grundutbildning kunnat
genomföras.

