
 
 

   

Medborgarlöfte 2018 
i Strängnäs kommun 

 

Medborgarlöftet är en del av polisens långsiktiga arbete med att 
förebygga brott och skapa trygghet. Medborgarlöftet utgår från 
medborgarnas i Strängnäs kommun åsikter och den lokala 
lägesbilden. Lägesbilden har tagits fram genom medborgardialoger, 
medarbetardialoger samt Polismyndighetens 
kriminalunderrättelsetjänst. Den lokala lägesbilden för Strängnäs 
kommun avspeglar sig på samtliga kommundelar. 

Situationen idag  

Lägesbilden för 2017 visar indikationer på oro bland Strängnäs 
ungdomar. Det är Strängnäs kommuns och Polismyndighetens 
samlade bedömning, både externt och internt att unga som etableras 
i kriminalitet har ökat sista året. Många ungdomar och unga vuxna 
ägnar sig åt narkotikarelaterade brott, men också annan kriminalitet; 
bland annat skadegörelse, stölder, och våldrelaterade brott. 
 
Det här ska vi göra  
 
”Polisen lovar tillsammans med Strängnäs kommun att under 2018 
arbeta förebyggande och repressivt för att förhindra att unga tjejer 
och killar – unga vuxna etableras i kriminella grupperingar och begår 
brott och i synnerhet narkotikabrott”. 

 
• Polisen ska genomföra insatser för att minska användandet och 

förekomsten av narkotika, hos i synnerhet unga individer. 



 
 

   

• Polisen och Strängnäs kommun kommer, i samverkan med andra 
aktörer, arbeta förebyggande för att unga inte ska begå kriminella 
handlingar. 

• Polisen och Strängnäs kommun kommer genomföra insatser för att 
förebygga de lokala problembilder som är finns kopplat till unga och 
kriminalitet. 

Det här ska vi åstadkomma tillsammans  
 
Strängnäs kommun och Polismyndigheten vill genom gemensamma 
aktiviteter och samverkan med medborgarna, medverka till en tryggare 
kommun att leva och bo i. 

Följ med i hur det går!   
 
Det löpande arbetet med medborgarlöftet går att följa på sociala medier, 
till exempel polisens Facebook sida. Arbetet följs upp tertialvis och 
kommer att redovisas på polisen.se i början av maj och september 2018 
samt januari 2019. 
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