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UPPFÖLJNING AV MEDBORGARLÖFTE 2020  
 

Polisen och kommunen har sedan flera år tillbaks ett gott samarbete i trygg-
hetsskapande och brottsförebyggande insatser. Senaste gemensamma samar-
betet är det medborgarlöfte som tecknats och som gäller för 2020. I det finns ett 
antal punkter som polis och kommun var för sig och i samverkan lovar medbor-
garna att genomföra under året i syfte att öka trygghetskänslan och minska 
brotten i kommunen. 
 
IDENTIFIERADE OMRÅDEN  
 
I de medborgardialoger och enkätundersökningar som genomförts har polis och 
kommun mött medborgare i syfte att ta fram en lägesbild och göra prioriterade 
insatser för att skapa en tryggare kommun. I samverkan ingår också arbetsverk-
tyget V-EST (Vara i Effektiv Samordning för Trygghet).   
 
Lägesbilden visar att medborgarna önskar en mer synlig och tillgänglig polis 
och pekar också ut några områden som extra viktiga för en ökad upplevd trygg-
het.  Vidare finns en oro för droger, trafik och inbrott.  
 
 
GEMENSAM LÄGESBILD 
 
Resultatet från dialoger och statistik visar en gemensam lägesbild där följande 
fokusområden är prioriterade:  
 

• Otrygga miljöer i centrala Vara samt vid skolor och fritidsgårdar i hela 
kommunen. 

• Narkotika och andra droger främst bland ungdom. 
• Bostadsinbrott och skadegörelse. 

 
 
 
POLISENS DEL I MEDBORGARLÖFTET FÖR 2020 
 
Polisen lovar medborgarna: 
 

• Polisen ska vara synlig genom återkommande fotpatrullering på platser 
som kan upplevas som otrygga enligt lokalt framtagen lägesbild vid 
VEST- möten.  

• Genomföra trafikkontroller med fokus på livsstilskriminella och drogpå-
verkade förare samt genomföra riktade kontroller mot hastighet och an-
nat trafikfarligt beteende på platser som upplevs som mindre trygga eller 
som är brottsutsatta enligt aktuell lägesbild som tas fram vid VEST-
möten.  

• Polisen ska erbjuda och medverka vid uppstart av Grannsamverkan 
• Polisen ska besöka och ha täta kontakter med skola, fritid och social-

tjänst för att tidigt upptäcka bruk av droger bland ungdomar samt genom-
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föra förebyggande insatser på initiativ och medverkan från skolan mot 
användande av droger i skolmiljö. En sådan insats kan vara förebyg-
gande narkotikasök med hund på  
högstadie- och/eller gymnasieskola.   

• Medverka vid tätortsvandringar och dialogmöten med tillhörande uppfölj-
ning och återkoppling. 

 
 
 
 
INSATSER OCH STATISTIK FRÅN POLISEN 
 
För att visa lite vad som hänt under året så har det registrerats och rapporterats 
ca 1850 brott med brottstid inom intervallet. Av dessa är 575 stycken sådana 
brott som initieras helt av polisen själva vilket är Trafik- och Narkotikabrott. Ju 
fler kontroller ju fler rapporter.  
Dessa brott har ökat med ca 100 stycken under 2020 jämfört med föregående 
år. Med det så kan man se att polisen varit mer aktiv med trafikkontroller och 
med att stävja droganvändandet. 
En annan åtgärd i det drogförebyggande arbetet har varit att genomföra före-
byggande hundsök i skolorna efter narkotika. Detta har skett på fyra skolor i 
kommunen.   
 
TRAFIK 
Bland trafikbrotten har polisen under 2020 rapporterat 110 olovliga körningar, 
30 rattfyllerier och 50 drograttfyllerier. Utöver detta har många fått böta för has-
tighetsöverträdelser både via polisens Lazerkontroller och vid de platser där 
hastigheten kontrolleras med kamera. Kontrollerna har skett både i tätorterna 
och på övriga vägar i kommunen. Polisen har genomfört både i förväg plane-
rade insatser samt spontana fordons och förarkontroller vid mer än 60 tillfällen 
på olika platser i kommunen. Mest med inriktningen mot trafiken med A-
traktorer och störande körningar i tätorterna.  
 
VÅLD  
Våldsbrott och övriga brott mot person har ökat från 250 förra året till 320 i år. 
Ökningen gäller främst ringa misshandlar mellan unga inblandade samt olaga 
hot, även det bland ungdom. Vara kommun har sedan några år tillbaks infört en 
policy där skolan bör anmäla allt som sker. Detta kan ha påverkat statisktiken.  
 
OTRYGGA PLATSER  
De platser som medborgarna upplever som otrygga är Badhusparken och Re-
secentrum. Detta har polisen tagit fasta på och vi har under året gjort korta be-
sök med fotpatrullering och synlighet i både parken, Stora Torget och vid Rese-
centrum. Vi har dokumenterade besök och patrullering på platserna mer än 50 
tillfällen under året. Det finns dock ett okänt antal tillfällen som inte dokumente-
rats vilket medför att polis varit på platserna mer än 50 tillfällen.   
Kommunen har infört kameraövervakning i en av skolorna och tagit beslut att 
kameraövervakning även kommer att uppföras på Resecentrum/stationshuset.   
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TILLGREPP OCH BOSTADINSBROTT 
Stölder dominerar som vanligt men här ser man en nedgång av anmälda brott 
med ca 6%. Från 441 förra året till 414 i år. Anmälda snatterier har ökat. Där 
har vi en samverkan med butiksägare. Genom att anmäla fler av dessa brott så 
har vi och andra aktörer möjlighet att tidigt upptäcka ett brottsligt beteende.  
Bostadsinbrotten har minskat och en anledning kan vara Coronapandemin som 
har medfört att fler är hemma. Under 2020 har anmälts 7 fullbordade inbrott i 
fritidshus och 10 bostadsinbrott vilket är 10 färre än föregående år.  
 
GRANNSAMVERKAN 
Intresset att starta upp nya granssamverkansområden har varit lågt. Polisen har 
varit delaktig vid fyra tillfällen under året.  
 
 
SYNLIGHET OCH TRYGGHETSSKAPANDE 
Polisen har gjort spontana besökt skolor och fritidsgårdar vid 25 tillfällen under 
året. 
 
Utöver spontanbesök i skolor och fritidsgårdar har polisen patrullerat de särskilt 
utsatta områdena, Badhusparken och Resecentrum, vid något fler än 50 proto-
kollförda tillfällen. Det finns dock brister i dokumentationen vilket medför att an-
tal insatser förmodligen är större.   
 
SAMMANFATTNING 
Sammanfattningsvis har insatser och annat från polisens sida varit hanterbart 
trots Coronarestrektioner och annat. Polisen har lyckats genomföra de insatser 
och åtgärder som planerats och vi har ökat vår numerär vid polisen i Vara. 
Nästa år ser vi fram mot ytterligare förstärkningar och förbättringar och vem vet, 
när 2021 är slut kanske det finns en ombyggd polisstation.  
 
Medborgarna i Vara kommun kan förmodligen, trots att det anmälts ca 1850 
brott, känna sig trygga och nästa år siktar både polisen och kommunen på att 
det kommer att bli ännu bättre genom att vi fortsätter med vår samverkan för ett 
tryggare Vara. 
 
 
 
 

 


