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Polisens och Strängnäs kommuns 
gemensamma medborgarlöfte 2021 

Medborgarlöftet ska bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i vår 
kommun. Löftet är ett komplement till den lokala överenskommelsen om samverkan 
som finns mellan Strängnäs kommun och lokalpolisområdet Eskilstuna och 
Strängnäs. Medborgarlöftet utgår från medborgarnas åsikter, kunskaper på området 
och den lokala lägesbilden. 

Lägesbild inför 2021 
Kommunen och polisen samverkar bland annat genom brottsförebyggande råd 
(lokala BRÅ) och genom effektiv samordning för trygghet (EST) där vi skapar en 
gemensam lägesbild. Strängnäs kommun är enligt statistiken en jämförelsevis trygg 
och säker kommun att bo och verka i, men många invånare känner ändå en 
otrygghet. Vissa platser i kommunen är mer utsatta för stök och skadegörelse. 
 
Lägesbilden för 2021 visar på fortsatt oro bland många av Strängnäs ungdomar. 
Bilden är ganska lik den från tidigare år. Det handlar om ungdomskriminalitet, 
drogmissbruk hos ungdomar och problematiken med EPA-traktorer och mopedbilar. 
Det är kommunens och polisens gemensamma bedömning att ungdomar som 
etableras i kriminalitet har ökat de senaste åren, liksom tillgången och missbruket av 
narkotika bland unga.  
 
Polisens och Strängnäs kommuns gemensamma arbete under 2021 fokuserar på 
ungdomar med normbrytande beteenden, kriminalitet och att upptäcka droger bland 
unga. Arbete med att försöka leda in ungdomarna på andra banor än den kriminella, 
kommer att vara i fokus. Det ska göras i samverkan med vårdnadshavare och andra 
vuxna, samfund, näringsliv och föreningar. 
 
Lägesbilden definieras genom organiserade möten mellan den lokala polisen, olika 
funktioner inom Strängnäs kommun, näringslivet, samfund och civilsamhälle. Bilden 
kompletteras också genom aktiviteter som till exempel medborgardialog, enkäter och 
trygghetsvandringar. 

Polisen och Strängnäs kommuns medborgarlöfte för 2021 
Strängnäs kommun och Polisen, lokalpolisområdet Eskilstuna Strängnäs, ska i 
samverkan arbeta mot kriminalitet som rör narkotika och med fokus på ungdomar, 
samt med andra faktorer som bidrar till att skapa otrygghet i trafiken och på 
allmänna platser. Vi ska tillsammans verka för ett tryggare Strängnäs. 
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Polisen i samverkan med Strängnäs kommun lovar att genomföra 
följande aktiviteter: 
 

• Områdespolisen och kommunpolisen kommer att fortsätta samverka med 
kommunen genom regelbundna möten, Brottsförebyggande råd (BRÅ) och 
Effektiv samordning för trygghet (EST), för att tidigt upptäcka ungdomar som 
är på väg in kriminalitet och narkotikamissbruk. 

• Polisen kommer att genomföra narkotikasök med hund på skolor, i 
förebyggande syfte. Det betyder att polisen besöker skolor med en hund som 
är tränad att hitta narkotika. Det ska göras för att skapa förutsättningar för en 
drogfri miljö för barn och ungdomar. 

• Polisen kommer att fortsätta arbeta med den så kallade Linköpingsmodellen. 
Det innebär att polisen, tillsammans med socialtjänsten, åker hem till 
personer i åldrarna 15 till 18 år, som misstänks ha börjat med droger. I 
hemmiljön informeras och konfronteras föräldrar och ungdomar om 
misstankarna. 

• Strängnäs kommun kommer under året att samordna minst två 
föräldraträffar på skolor, för förebyggande information där polisen 
medverkar. Träffarnas teman ska vara aktuella och relevanta med 
utgångspunkt i den gemensamma lägesbilden. 

• Strängnäs kommun kommer i samverkan med polisen att genomföra minst 
fyra trygghetsvandringar i kommunen. 

• Kommunen och polisen kommer att genomföra en gemensam 
informationskampanj för föräldrar med inriktning på mopedbilar och EPA- 
traktorer. 

• Polisen kommer att genomföra insatser mot problematiken runt mopedbilar 
och EPA- traktorer. 

 
Uppföljning 
Aktiviteterna följs upp gemensamt och redovisas på polisens och kommunens 
webbplatser, polisen.se samt strangnas.se och delas i respektive sociala medier var 
fjärde månad. 
 
Medborgarlöftet börjar gälla från och med undertecknandet. 
 
Strängnäs kommun 2021-03-11 
 
Lars Ekström  Christer Sjöqvist 
Kommundirektör  Lokalpolisområdeschef  
Strängnäs kommun  Lokalpolisområde Eskilstuna 
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