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• Polismyndigheten och Eskilstuna kommun lovar att under 2019
Polisen lovar:

Att ingripa mot de lokala kriminella nätverk som finns i Eskilstuna kommun genom att arbeta för
nolltolerans mot droger och ha riktade insatser för att upptäcka narkotiksförsäljning och missbruk

Att skapa trygghet och förebygga brott genom synlighet och återkommande patrullering i Eskilstunas
centrum och prioriterade stadsdelar.
Att samfällt med kommunen genomföra trygghetsvandringar i två av de prioriterade stadsdelarna
(Skiftinge och Lagersberg) och ett medborgarforum i Fröslunda i syfte att ytterligare lyfta
trygghetsfrågan tillsammans med medborgarna.
Att genom 200 trafik- och trafikrelaterade kontroller vara tillgängliga och effektiva genom hög synlighet i
de prioriterade stadsdelarna och genom ett kommunikativt och engagerat förhållningssätt komma
närmare medborgarna.
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Eskilstuna kommun lovar:

• Att agera mot de lokala kriminella nätverk som finns i Eskilstuna kommun genom att arbeta
för nolltolerans mot droger och ha stävjande insatser för att upptäcka narkotikaförsäljning och
missbruk.
• Att arbeta aktivt mot nolltolerans när det gäller våld, bland annat på våra skolor och
fritidsgårdar.
• Att fortsätta men också förstärka samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid men
också få med andra aktörer, i syfte att så tidigt som möjligt reagera och agera mot narkotika
och våld.
• Att stödja och hjälpa de individer som vill hoppa av den kriminella banan.
• Att fortsätta ett aktivt arbete med tillsyn av alkohol och tobak, i samverkan med
polismyndigheten och andra berörda aktörer.
• Att få med krogarna i nätverket ”krogar mot knark” och aktivt arbeta för att försvåra och
motverka narkotika i krogmiljöer.
• Att aktivt arbeta med förebyggande arbete kring ANDT utifrån den lokala handlingsplanen
(bland annat kunskapshöjande stöd till personal som möter barn och unga).
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Löfte 1
• Att ingripa mot de lokala kriminella nätverk som finns i Eskilstuna kommun genom att arbeta
för nolltolerans mot droger och ha riktade insatser för att upptäcka narkotiksförsäljning och
missbruk
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Löfte 2
• Att skapa trygghet och förebygga brott genom synlighet och återkommande patrullering i
Eskilstunas centrum och prioriterade stadsdelar.
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Löfte 3
• Att samfällt med kommunen genomföra trygghetsvandringar i två av de prioriterade
stadsdelarna (Skiftinge och Lagersberg) och ett medborgarforum i Fröslunda i syfte att
ytterligare lyfta trygghetsfrågan tillsammans med medborgarna.
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Löfte 4
• Att genom 200 trafik- och trafikrelaterade kontroller vara tillgängliga och effektiva genom hög
synlighet i de prioriterade stadsdelarna och genom ett kommunikativt och engagerat
förhållningssätt komma närmare medborgarna.
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Sammanfattning
• Under året har ingripande mot innehav och bruk av narkotika
varit prioriterat, antalet dalar mot slutet av året men var
intensivt med hänsyn till resursen under sommaren
• Synlighet av patrullerande polis allt bättre med hänsyn till
resursförstärkningen. EST indikerar i hög grad var synligheten
behövs
• Platsundersökningar och medborgarträffar ökar när mörkret är
som störst under året, aktuella läget bestämde var dessa
skulle genomföras
• Synlighet genom trafikkontroll i stort sett uppfyllt.
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