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Medborgarlöfte 2023 

Bakgrund 
 
Medborgarlöftet är en del av Lokalpolisområde Östra Skaraborgs och Tidaholm kommuns 
samverkansöverenskommelse om ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbete. Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka 
tryggheten och minska brottsligheten.  
 
Medborgarlöftet har 2023 primärt utgått från polisens statistik över antal polisanmälda brott, 
den samlade lägesbild som framkommit genom Effektiv Samordning för Trygghet (EST), 
enkätundersökning från Svenskt näringsliv, den nationella trygghetsundersökningen samt 
gemensam kunskap inom polisen och kommunen.  
 
Det övergripande målet är att öka tryggheten och minska förekomsten av brott.  
 
 
Lägesbild 
 
Den samlade lägesbilden från Lokalpolisområde Östra Skaraborg visar, likt föregående år, att 
det primärt är narkotikarelaterad brottslighet som skapar upplevd otrygghet. Även i Polisens 
senaste (2021) medarbetardialog lyfts narkotikabrott som ett av de mest prioriterade 
fokusområdena.  
 
Under 2023 kommer Lokalpolisområde Östra Skaraborg och Tidaholms kommun att särskilt 
fokusera på arbetet mot narkotika, primärt med att minska narkotikaanvändandet bland 
unga. Vidare har det under året framkommit att det är stora problem med ungdomar som 
ägnar sig åt skadegörelse och beter sig illa mot allmänhet. Detta leder till otrygghet inom 
främst Tidaholms tätort. 
 
 
Vårt löfte till invånarna i Tidaholms kommun 
 

• Att fortsätta med trygghetsskapande arbete i områden som framkommer från våra 
gemensamma lägesbilder i arbetet med EST (Effektiv Samordning för Trygghet). 

• Arbeta för att starta upp SSPF - Samverkansformen skola, socialtjänst, polis och 
fritid. Detta i syfte att tidigt bryta normavvikande beteende och få till fler tidiga sociala 
insatser. 
 

• Att tillsammans arbeta för att fånga upp unga med riskbeteenden gällande 
narkotikaanvändande. 

 
• Att fortsätta med kontinuerlig kommunikation kring kommunens och polisens 

trygghetsfrämjande arbete. 
 



 

• Att samverka med näringslivet och föra dialog med föreningar för att minska brott och 
öka tryggheten. 

• Att arbeta för en trygg och säker miljö i hela kommunen. Detta innebär exempelvis 
arbeta med ändamålsenlig och trygghetsskapande belysning och framkomlighet. 
 

• Att genomföra en trygghetsvandring i kommunen för att identifiera otrygga platser i 
syfte att få fram underlag för förbättringsåtgärder.  
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