Medborgarlöfte i Eksjö kommun 2020-2021
Med utgångspunkt i tidigare tecknad samverkansöverenskommelse och mot bakgrund
av lägesbilden formulerar Eksjö kommun och Polisen två årliga medborgarlöften, som
börjar gälla från och med undertecknandet.
Polisen och kommunen lovar gemensamt att arbeta för:

 Att öka den upplevda tryggheten i de östra delarna av kommunen.
 Att minska risken för unga att hamna i drogberoende och kriminalitet.

•
•
•
•
•
•

•

Polisen lovar att genomföra minst tio riktade insatser mot alkohol och droger i hela
kommunen.
Kommunen lovar att arbeta med hög skolnärvaro utifrån kommunprogrammets
indikator skolnärvaro.
Polisen lovar att utöka samarbetet med tjänstepersoner som arbetar med ungdomar
bland annat ungdomslotsar.
Kommunen lovar att ordna en drogförebyggande föreläsning för föräldrar och
skolpersonal i samverkan med polisen.
Polisen och kommunen lovar att genomföra två medborgarmöte med fokus på
trygghet i de östra delarna av kommunen.
Kommunen ska tillsammans med polisen och andra aktörer i kommunen,
börja implementera och arbeta brottsförebyggande enligt konceptet EST,
effektiv samordning för trygghet.
Polisen och kommunen lovar att under året genomföra minst fyra
samverkansmöten om pågående aktiviteter.

Vad är ett medborgarlöfte
Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt
med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöften är en
utveckling dagens samverkansöverenskommelser och är en del av polismyndighetens
styrmodell. Den lokala lägesbilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen ska
arbeta med.
Löftena handlar om konkreta aktiviter som kommun och polis tillsammans kommit
överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten.
Medborgarlöften fokuserar på den lokala lägesbilden och på sådant som de som bor och
verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra. Löftena
har bland annat tagits fram i dialog med medborgare och medarbetare.
Lägesbild
Ett av medborgarlöftena 2018-2019 vad att minska risken för unga att hamna i
drogberoende och kriminalitet. Både polisen och Eksjö kommun anser det angeläget att
fortsätta arbeta med det löftet.
I medborgardialogen integration 360 grader, som Emilkraften gjort tillsammans med
Eksjö kommun, har det framkommit att det finns en viss känsla av otrygghet i de östra
delarna av kommunen. Ett starkt perspektiv som kommit fram är ungdomslotsarnas
betydelsefulla arbete och hur de bygger relationer med ungdomar. Polisen har varit med
i medborgardialogen.
Uppföljning
Medborgarlöftena kommer att följas upp kontinuerligt och presenteras på polisens
webbplats, www.polisen.se.
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