
Uppföljning av Medborgarlöfte Flens kommun 2020

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 2022 ska en generell
ökning av den upplevda tryggheten gå att avläsa i trygghetsmätningar och
medborgardialoger.

Polisen rapporterar att den totala rapporterade brottsligheten i kommunen har ökat med
6,2% sedan 2019 och för Flens tätorts del är ökningen 7,8%. Ökningen har till stor del varit
på grund av ökade polisresurser samt egeninitierat arbete såsom polisens arbete mot
narkotika. Polisens senaste trygghetsmätning genomfördes under hösten 2020 och visar att
andelen som har varit eller oroar sig för att utsättas för brott båda har minskat sen tidigare
mätningar men att det finns en större otrygghet för att vistas utomhus ensam sen kväll. Vi
ser även att andelen som ser nedskräpning som ett problem har ökat och störningar av
motorfordon likaså.

Löfte 2020 Detta har gjorts

Polisen lovar att bedriva ett aktivt arbete
mot narkotika och öppen droghandel i
lokalsamhället

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.
230 brott har upptäckts, föregående år var
det 115 brott.

Polisen lovar att genom synlighet och
återkommande fotpatrull (enligt 15 minuters
metoden) i Flens centrum ska skapa
trygghet och förebygga brott.

Polisen har jobbat med fotpatruller, främst
av områdespoliserna men även av poliser in
ingripandeverksamheten. Upplevelsen är att
centrum har varit lugnare under 2020.
Främsta orsaken till att centrum varit lugnt
har varit den pågående pandemin.

Polisen lovar att genomföra minst 100
trafikkontroller enligt 20-minuters metoden i
Flens kommun.

Polisen har genomfört 149 trafikkontroller i
Flens kommun under 2020.
Polisen har rapporterat 44 st rattfyllerier
under året, 39 personer har rapporterats då
de kört bil utan körkort och polisen har
utfärdat ordningsföreläggande i Flens
kommun vid 398 tillfällen under 2020.

Polisen och kommunen lovar att
tillsammans utveckla arbetet som syftar till
att tidigt bryta ungdomars väg in i missbruk
och kriminalitet (tex arbetsgrupper med
polis, skola och soc för barn i riskzon,

Arbetsmöten där skola, polis, socialtjänst,
fritids och elevhälsa medverkar hålls varje
månad på Stenhammarskolans högstadium,
Europaskolan och PW gymnasium.



gemensamma orosbesök,
ANDT-utbildningsinsatser i skolan).

Orosbesök hos vårdnadshavare genomförs
vid behov gemensamt av Polis och
Socialtjänst.

Polisen och kommunen lovar att
tillsammans genomföra minst fyra
trygghetsvandringar under 2020.

Flens kommun har tillsammans med polis
och civilsamhället under året genomfört fyra
trygghetsvandringar under kvällstid på fyra
olika orter: Flens tätort, Malmköping,
Hälleforsnäs och Mellösa.
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 fortsätta med
konceptet Trygg vuxen 2.0 som ska
fokusera på områden där unga finns. Minst
50 Trygg vuxen-aktiviteter ska äga rum
under 2020.

Inga Trygg vuxenaktiviteter utförda sedan
pandemin började. Räddningstjänst har
dock regelbundet ronderat med bil.

Kommunen lovar att fortsätta stärka
samverkan med föreningslivet i enlighet
med Idrottspolitiska programmet, med målet
att erbjuda alla ungdomar organiserade
aktiviteter på fritiden.

● En skolidrottsförening har bildats på
högstadiet och har hållit en
skolturnering på onsdagar.

● En gamingförening har startats.
● Ett idrottsligt ungdomsråd har bildats

(16-20 år) och är tänkt att kunna
ingå i den Idrottsstrategiska
gruppen.

● Arbete pågår att slussa in ungdomar
i föreningslivet efter egna intressen
och hjälp med kontakt.

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

Flertalet föräldraskapsstödjande insatser
erbjuds såsom familjerådgivning och olika
föräldrastödsprogram. Exempel på insatser
som görs idag:

● Hembesök hos nyblivna föräldrar
genomförs av familjecentralen.

● Cope-utbildning erbjuds.
● Föräldrautbildning riktat till

utrikesfödda kvinnor via AME (Klara
projektet)

● Anhörigstöd via Nova.
● Behovsprövade insatser såsom

familjebehandling.

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

Pågående arbete. Samverkan sker inom
tillsyn med polis och andra aktörer.



På grund av pandemin ställdes den årliga
utbildningen AAS (Ansvarsfull
Alkoholservering) in.

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

ANDT-förebyggande arbete pågår i alla
förvaltningar och kommunala bolag enligt
den lokala handlingsplanen.

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

Projektet Säkra skolvägar har genomförts
och håller på att utvärderas.

Kommunen lovar att arbeta aktivt med att
skapa trygga offentliga miljöer för att öka
den upplevda tryggheten.

Flens kommun har tillsammans med polis
och civilsamhället under året genomfört fyra
trygghetsvandringar under kvällstid på fyra
olika orter i kommunen.

En platssamverkan har startats upp i Flens
centrum i samverkan med fastighetsägare
och företag. Sommartorget var den första
av dess aktiviteter för att öka den upplevda
tryggheten i staden centrum.

En dialog har upprättats med aktörerna
kring stationsområdet.

Kommunen lovar att ta fram en
handlingsplan för våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck.

En handlingsplan har tagits fram.

Analys och slutsats
Det är svårt att påvisa konkreta 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.
Under 2020 har polisen haft mer resurser och kunnat planera mer tid på att arbeta med
narkotika vilket har resulterat i en ökning av antalet rapporterade brott i kommunen med
100%. Det leder i sin tur till att fler som riskerar utveckla svårare missbruk och kriminalitet
har kunnat få hjälp och stöd av samhällets olika instanser tidigare än föregående år.
2020 års medborgarlöfte för Flens kommun har i stort uppfyllts av både polis och Flens
kommun, dock har pandemin och folkhälsomyndighetens restriktioner medfört vissa
begränsningar.

Med till nästa medborgarlöfte
Polisen och kommunens övergripande mål är att på sikt öka tryggheten och minska risken
för att bli utsatt för brott. Den senaste trygghetsmätningen samt polisens och kommunens



gemensamma lägesbilder säger oss att fokus i det nya medborgarlöftet även fortsättningsvis
bör vara ungdomar, drogförebyggande arbete, trygga offentliga miljöer och trafiksäkerhet.
Detta är ett långsiktigt arbete.


