
 
 
 

Uppföljning av Medborgarlöfte Flens kommun 2019 
 
 
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 2021 ska en generell 
ökning av den upplevda tryggheten gå att avläsa i trygghetsmätningar och 
medborgardialoger. 
 
Polisen rapporterar att brottsligheten i kommunen har minskat med 3,7% sedan 2018 och för 
Flens tätorts del är minskningen 3,6%. Polisens senaste trygghetsmätning genomfördes i 
början av 2018 och nästa trygghetsmätning kommer att ske under hösten 2020 varför vi inte 
har några värden ännu att jämföra med. 
 

Löfte 2019 Detta har gjorts 

Polisen ska störa och agera mot de lokala 
kriminella nätverk som finns i Flens 
kommun. Polisen ska ha riktade insatser för 
att upptäcka narkotikaförsäljning och 
narkotikabruk. 

Polisen har under året genomfört flera 
riktade insatser mot personer och platser 
där narkotika hanteras i Flen. Flera 
personer i kommunen är dömda till 
fängelsestraff relaterat till narkotikabrott. 
124 brott har upptäckts, föregående år var 
det 127 brott. 
Polisen får färre uppgifter från medborgare 
om öppen droghantering än under 2018. 

Polisen ska genom synlighet och 
återkommande fotpatruller skapa trygghet 
och förebygga brott. 

74 fotpatruller har utförts, främst av 
områdespoliserna men även av poliser in 
ingripandeverksamheten. Utöver det har 
polisen genomfört 101 trafikkontroller i 
tätorten Flen. 

Polisen kommer genomföra hundsök i 
skolor i förebyggande syfte. 

Polisen har genomfört hundsök på Prins 
Wilhelmgymnasiet under hösten. Inga 
beslag togs vid tillfället men arbetet upplevs 
som positivt både för polis och skola. 

Polisen lovar att fortsätta med sina täta 
kontakter med skola, fritidsgårdar och 
socialtjänst för att tidigt upptäcka tecken på 
ungdomar som är på väg in i kriminalitet. 

Detta samarbete har fungerat väl under 
året. Regelbundna 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.  
 



 

Polisen lovar att genomföra minst 100st 
trafikkontroller i Flens kommun. 

Polisen har genomfört 265 trafikkontroller i 
Flens kommun under 2019.  
 
Polisen har rapporterat 36st rattfyllerier 
under året, 49 personer har rapporterats då 
de kört bil utan körkort och polisen har 
utfärdat ordningsföreläggande i Flens 
kommun vid 888 tillfällen under 2019. 

Kommunen lovar att utveckla konceptet 
Trygg vuxen 2.0 som ska fokusera på 
områden där unga finns. Minst 50 Trygg 
vuxen-aktiviteter ska äga rum under 2019. 

Ca 70 Trygg vuxen aktiviteter har utförts av 
Räddningstjänst under 2019. 

Kommunen lovar att jobba för att stärka 
samverkan med föreningslivet med målet 
att erbjuda alla ungdomar organiserade 
aktiviteter på fritiden och för att ledare ska 
erbjudas lämplig utbildning. 

● Ett idrottspolitiskt handlingsprogram 
har tagits fram. 

● En förenings- och 
ungdomskonsulent har anställts för 
att bland annat utveckla samverkan 
mellan ungdomar och föreningsliv 
för att öka aktivitet och delaktighet. 

Kommunen lovar att fortsätta sitt arbete 
med att erbjuda föräldraskapsstödjande 
insatser till vårdnadshavare. 

Flertalet föräldraskapsstödjande insatser 
erbjuds såsom familjerådgivning och olika 
föräldrastödsprogram. 

Kommunen lovar att aktivt delta i ett 
idéburet offentligt partnerskap tillsammans 
med Fryshuset som fram till 2020 driver 
projektet ”Förändra med Flen och 
Fryshuset” riktat till ungdomar mellan 16 
och 25 år. 

Pågående arbete. Projektet är förlängt till 
slutet av 2020. 

Kommunen lovar att fortsätta sitt aktiva 
arbete med tillsyn av alkohol och tobak. 

Pågående arbete. I år har mycket arbete 
lagts på den nya tobakslagen och att 
hantera tobakstillstånd. Samverkan sker 
inom tillsyn med polis och andra aktörer. 

Kommunen lovar att arbeta aktivt med 
förebyggande arbete kring alkohol, 
narkotika, tobak och doping utifrån den 
lokala handlingsplanen i ANDT frågor med 
utgångspunkt i den regionala 
handlingsplanen. 

ANDT-förebyggande arbete pågår i alla 
förvaltningar och kommunala bolag enligt 
den lokala handlingsplanen. En resurs är 
tillsatt för att samordna ANDT-arbetet i 
kommunen. 

Kommunen lovar att vidta åtgärder för att 
minska möjligheten till felbeteende i trafiken 
i form av hastighetsöverträdelser på de 
vägar där kommunen har ansvar. 

Ett trafiksäkerhetsforum är uppstartat och 
kommer att fokusera på oskyddade 
trafikanter, viltolyckor och korsningsolyckor. 
Skolvägsprojektet är beslutat i KF och drar i 



 

gång under kvartal 1 2020. 

Kommunen lovar att arbeta aktivt med att 
förbättra belysningen för att öka upplevd 
trygghet, enligt vad som framkommit under 
trygghetsvandringar. 

Uppförande av 15 nya belysningspunkter, 
samt byte av trasiga armaturer och byte till 
led lampor för starkare ljus har genomförts 
under 2019. 

Kommunen lovar att ansvara för att 
arrangera och bjuda in till minst fem 
trygghetsvandringar i kommunen under 
2019. Vid trygghetsvandringarna, som 
genomförs kvällstid, deltar ansvariga 
tjänstepersoner från Flens kommun, 
räddningstjänsten, FKAB, FBAB och 
Polisen. Företagare och de som bor på 
orten ska bjudas in för att medverka. 

Flens kommun har tillsammans med polis 
och civilsamhället under året genomfört fem 
trygghetsvandringar under kvällstid på fem 
olika orter: Bettna, Vadsbro, Skebokvarn, 
Flens tätort och Malmköping.  
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.  

Kommunen lovar att följa upp 
trygghetsvandringar och genomföra 
åtgärder som är möjliga, utifrån 
kommunens rådighet och som har påvisad 
effekt på tryggheten. 

Uppföljningar och återkoppling till invånare 
gällande tidigare trygghetsvandringar har 
gjorts och fortsätter att göras. 

 
 
 
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. 
Polisens bild är att den öppna narkotikahandeln har minskat i tätorten mot 2018. Det finns 
också planer på att genomföra en ny trygghetsmätning under 2020 för att kunna utvärdera 
eventuella effekter på tryggheten. 
 
Med till nästa medborgarlöfte 
Polisen och kommunens övergripande mål är att på sikt öka tryggheten och minska risken 
för att bli utsatt för brott. Fokus i det nya medborgarlöftet kommer fortsatt att ligga på 
ungdomar, drogförebyggande arbete, trygga offentliga miljöer och trafiksäkerhet. Detta är ett 
långsiktigt arbete. 
 


