
Medborgarlöfte 

Vaggeryds kommun och polisen lovar att arbeta för en ökad trygghet bland 
kommunens invånare samt för en förbättrad trafikmiljö i tätorterna och på 
landsbygden.

Detta gör vi genom att:

 genomföra trygghetsvandringar i Skillingaryd och Vaggeryd.

 påbörja arbetet med arbetsmetodiken Effektiv samordning för trygghet (EST).

 utefter den gemensamma lägesbilden genomföra trygghetsrundor på aktuellla 
platser (hot spots) i kommunen.

 en gång varje kvartal genomföra en större trafikinsats på aktuella vägavsnitt med 
inriktning på hastigheter 

Effekt 

 Det övergripande målet är att den upplevda tryggheten bland invånarna i Vaggeryds 
kommun ska öka. En ökad närvaro och synlighet på aktuella platser (hot spots) leder 
till fler ingripanden mot ordningsstörningar och brott vilket i sin tur ger en 
brottsförebyggande effekt.

 En förbättrad trafiksäkerhet både i centralorterna och på landsbygden innebär att 
kommunens invånare ska kunna känna sig tryggare i trafikmiljön.   



Bakgrund
Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt 
med det brottsförebyggande arbetet. Medborgarlöften är en del av polismyndighetens 
nya arbetssätt och innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkt för de 
mål som polisen arbetar med lokalt.

Med utgångspunkt från existerande samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis 
skapas lokala medborgarlöften. Löftenas mål är att öka tryggheten och minska brottsligheten. 
Detta sker genom att polis och kommun genomför aktiviteter, var för sig och tillsammans.                                                                                             

Vaggeryds kommun och lokalpolisområde Värnamo har efter medarbetardialoger,  samt 
inhämtning av statistik och information från polisens underrättelsetjänst, tagit fram en 
lägesbild över kommunen. Även synpunkter från det lokala brottsförebyggande rådet har 
beaktats i framtagandet av en aktuell lägesbild. Invånarna i kommunen har också via 
sociala medier och personliga möten med polisanställda uttryckt vilka områden och platser 
i kommunen som upplevs mindre trygga och behöver prioriteras. 

De fokusområden som har  identifierats är trafiksäkerhetsarbetet med fokus på hastigheter 
och ökad polisiär närvaro på olika platser. Både kommuninvånare och polisanställda har 
också identifierat arbetet mot narkotikabrottslighet som ett viktigt brottsområde. De två 
förstnämnda fokusområdena lyfts ut som löften till medborgarna. Dessa områden kommer 
att prioriteras för att öka tryggheten i kommunen. Övrigt brottsområde har beaktats och 
kommer att värderas kontinuerligt av Vaggeryds kommun och polisen i det lokala 
brottsförebyggande rådet.              

Fokusområden 
 Ökad trygghet för kommuninvånarna           
 Förbättrad trafiksäkerhet (höga hastigheter) 
 Narkotikabrottslighet

Uppföljning ska ske tertialvis och kan följas på polisens hemsida –polisen.se.                             
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