
 
 
 

Uppföljning av Medborgarlöfte Flens kommun 2018 
 
 
Det övergripande målet är att den upplevda tryggheten för kommuninvånarna ska öka och 
att utsattheten för brott ska minska. Det är ett långsiktigt arbete. År 2020 ska en generell 
ökning av den upplevda tryggheten gå att avläsa i trygghetsmätningar och 
medborgardialoger. 
 
Polisen rapporterar att brottsligheten i kommunen har minskat med 4% sedan 2017 och för 
Flens tätorts del är minskningen 4,4%. Polisens senaste trygghetsmätning genomfördes i 
början av 2018 och nästa trygghetsmätning kommer att ske under 2020 varför vi inte har 
några värden ännu att jämföra med. 
 

Löfte 2018 Detta har gjorts 

Polisen ska störa och agera mot de lokala 
kriminella nätverk som finns i Flens 
kommun. 

Polisiär spaning mot kriminella som 
hanterar droger. Polisen har under året ökat 
arbetet mot narkotikan i Flen. 127 brott har 
upptäckts och föregående år var det 102 
brott. De flesta av brotten har koppling till 
tätorten. 

Polisen ska öka synligheten i centrala Flen 
(centrum och runt tågstationen) genom 
riktad fotpatrullering vid så kallade “hot 
spots”. 

69 fotpatruller har utförts. 

Polisen och Flens kommun kommer att 
under 2018 kraftsamla mot narkotikan. Ett 
gemensamt förebyggande arbete riktas till 
skolorna i kommunen. 

Detta samarbete har fungerat väl. Månatliga 
möten har hållits med polis, 
socialförvaltningen, Nova Ung, rektorer, 
elevhälsan och fritidsgårdarna. Både 
strukturell samverkan och vid behov i 
enskilda ärenden. Områdespolisen besöker 
även regelbundet högstadieskolorna och 
gymnasiet. 

Flens kommun ska tillsammans med 
polisen arbeta för att finnas närvarande på 
relevanta tider och platser för att vara goda 
förebilder för ungdomar. 

BUK (skolan och fritidsgården) är mycket 
nöjda med sina kontakter med 
områdespolisen. Områdespolisen har 
besökt fritidsgårdarna i Flens kommun 
frekvent. Fotpatrull vid järnvägsstation 
kvällstid. 
 
 



 

Flens kommun ansvarar för konceptet 
Trygg vuxen som ska fokusera på områden 
där unga finns. 

Både Räddningstjänsten och 
områdespolisen har under året genomfört 
flertalet uppsökande Trygg 
Vuxen-aktiviteter, både på fritidsgårdar och 
utomhus i kommunens olika delar där 
ungdomar “hänger”. Konceptet har 
utvecklats och kommer att intensifieras 
under 2019. 
Områdespolisen intar även regelbundet 
“pedagogiska luncher” tillsammans med 
elever på skolorna, vilket är ett uppskattat 
inslag. Detta ska räddningstjänsten starta 
med under 2019. 

Flens kommun ansvarar för att arrangera 
och bjuda in till trygghetsvandringar i 
kommunen. Minst två trygghetsvandringar 
ska genomföras i Flens kommun med 
kommunen, Polisen och de som bor på 
orten. Minst en ska genomföras på kvällstid. 
Kommunen ansvarar för att följa upp 
trygghetsvandringar och genomför åtgärder 
som är möjliga, som kommunen har 
rådighet över och har påvisad effekt på 
tryggheten. 

Flens kommun har tillsammans med polis 
och civilsamhället under året genomfört tre 
trygghetsvandringar under kvällstid på tre 
olika orter: Hälleforsnäs, Flens tätort och 
Sparreholm. En planeringsgrupp bestående 
av tjänstemän, Räddningstjänsten och 
Tekniska avdelningen, Flens 
Kommunfastigheter AB och Flens Bostads 
AB samt polis och representanter från 
Bygdenätverket i Sörmlands hjärta och 
Grannsamverkan har skapats för att 
planera, genomföra och utvärdera 
kommunens trygghetsvandringar. Genom 
detta har vi involverat fler aktörer i det 
trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbetet. För att få olika perspektiv på 
trygghet har vikt lagts vid att gruppen som 
vandrar ska vara väl sammansatt med 
människor av olika kön, ålder och etnicitet, 
som har olika bakgrund och gärna olika 
former av funktionsnedsättningar. Målet är 
att gruppen ska bestå av minst 50% 
kvinnor, gärna även barn och ungdomar.  
Kommunen åtgärdar sedan det som 
framkommer vid trygghetsvandringarna, dvs 
vad som är möjligt, utifrån kommunens 
rådighet och som har påvisad effekt på 
tryggheten. Deltagare har bl.a. fokuserat på 
buskage, belysning, klotter, skadegörelse, 
säkra gång- och cykelvägar, lekplatser, 
bänkar, parkeringsplatser, hållplatser mm. 
Uppföljningar och återkoppling till invånare 
gällande tidigare trygghetsvandringar har 
gjorts. 



 

Flens kommun ska ge stöd och hjälp till de 
som vill hoppa av en kriminell livsstil. 
 

Krimprogrammet (en behandlingsmetod av 
kriminell livsstil) finns på kommunens 
öppenvård och en samverkan är etablerad 
med handläggare inom Nova Vux och Nova 
Ung. Än så länge har det inte varit någon 
efterfrågan för hjälp med att hoppa av en 
kriminell livsstil. 

 
Utöver detta har polisen även utfört 199 trafikkontroller i kommunen varav 89 skett i tätorten.  
 
 
Analys och slutsats 
Det är svårt att påvisa några faktiska effekter då många insatser är svåra att mäta och följa 
upp. Trygghet är en subjektiv upplevelse av en individs säkerhet. Genom att lyssna till och ta 
till vara på medborgarnas önskemål bidrar kommunen och polisen till ett ökat 
medborgarinflytande och förstärker därmed samhällstilliten och indirekt även tryggheten. 
Genom en ökad tydlighet i kommande medborgarlöfte är förhoppningen att insatserna ska 
bli lättare att mäta och följa upp. 
 
 
Med till nästa medborgarlöfte 
Även i det nya medborgarlöftet kommer fokus att ligga på ungdomar och drogförebyggande 
arbete. Kommunen fortsätter att utveckla konceptet Trygg vuxen 2.0 som ska fokusera på 
områden och platser där unga finns. Det väl fungerande samarbetet mellan polisen och 
kommunen i det förebyggande ANDT arbetet ska förstärkas ytterligare. 
Vi går även vidare med trygghetsvandringarna som är ett mycket uppskattat inslag hos 
medborgarna och kommer att arrangera ännu fler trygghetsvandringar under 2019.  
 
 
 
 
 
 
 


