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Medborgarlöfte Enköping år 2017
Polisen och kommunen har i överenskommelsen om samverkan, bedömt att arbete
med trygghet och säkerhet längs gång- och cykelstråket på bostadsområdet
Västerleden, samt tillhörande omgivning, är ett prioriterat område under år 2017.
Till grund för valet av medborgarlöfte återfinns följande underlag.
1. Samhällsförvaltningens fördjupande översiktsplan Västerleden år 2016
2. Enköping hyresbostäders (EHB) boendeenkät för år 2016
3. Polismyndighetens rapport Västerleden, en analys genomförd av
kriminologen Anders Östlund år 2016.
4. Analys framtagen av Tryggare Enköpings arbetsgrupp
Västerleden/Romberga år 2016
5. Liv och hälsa ung rapport 2015
Ett flertal faktorer har sammantaget förordat ett förslag om en bredare satsning på
trygghets och säkerhetsfrämjande insatser inom bostadsområdet Västerleden.
Önskemål och förhoppningar finns om att förbättringar i den yttre miljön, såväl
fysiska som beteendemässiga, ska leda till en ökad trygghet och en förbättrad
säkerhet för människor som bor, arbetar och spenderar tid på bostadsområdet.
En avgränsning föreslås där aktiviteter riktas mot det gångstråk som löper från
Västerledskolans byggnader bort till spontanidrottsplatsen vid Ormvråksgränd.
Genom samplanering av aktiviteter och åtgärder under år 2017 ökar
förutsättningarna för att polisen och kommunen når målet om ökad trygghet och
säkerhet.
Polisen och kommunen formulerar därför följande gemensamma medborgarlöfte.
•

Polis och kommun lovar att tillsammans bidra till att höja medborgarnas
trygghet och säkerhet längs gångstråket, med tillhörande närmiljö, på
bostadsområdet Väster/eden.

Det skall åstadkommas bland annat genom följande aktiviteter:
1. Ökad polisiär synlighet under dygnets alla timmar.
2. Upprustning av fysisk miljö längs gång och cykelstråket
3. Förbättra samverkan och planering av gemensamma insatser på området

Aktivitet
Ökad polisiär
synlighet

Omfattning
Polisiär närvaro
av uniformerad
samt civil polis.

När
Dag- kvälls- och
nattetid. Dock på
oregelbundna
tidpunkter.

Ansvarig
Polisen

Uppföljning
Antal HR och insatser.

Utvärdering
Polisen

Etablera lokalt
ungdomsråd

Fokusgrupp
medborgardialog

Ett per tertial

Polisen i samverkan
med
Upplevelseförvaltningen

Antal genomförda möten

Polisen

Ökat antal
spontanbesök av
polis och
väktarpersonal på
skola/fritidsgård

Närvaro av polis
samt
väktarpersonal

Polisen och kommunen

Antal HR samt insatser.

Polisen och
kommunen

Investeringar i
förebyggande
åtgärder i den
fysiska närmiljön
utifrån behov
framkomna i
trygghetsvandring.

Fortsätta det
praktiska arbetet
med att trygga
den fysiska
närmiljön.

Dagtid på skola
när
skol verksamheten
pågår. Kvällstid
på V-boden.
Dock
oregelbundna
tidpunkter.
Under 2017.

Kommunen och EHB

Antal påbörjade insatser

Kommunen

Mer
trygghetsfrämjande
engagemang från
privatpersoner
Mer
trygghetsfrämj ande
engagemang från
privatpersoner
Satsning
föreningsliv barn
och ungdom

Etablering av
Vuxenvandring

Dag-, kvälls- och
nattetid efter
behov.

Kommunen

Antal genomförda
vuxenvandringar

Kommunen

Grannsamverkan

Dag-, kvälls- och
nattetid efter
behov

Polisen

Antal genomförda
grannsamverkansetableringar

Polisen

Civilsamhällets
dagliga
aktiviteter i
bostadsområdet

Dag och
eftermiddagstid

EHB
Kommunen

Antal återkommande
aktiviteter i bostadsområdet
Västerleden

EHB
Kommunen
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Antal insatser av
väktarbolag.
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Jan Håkansson
Lokalområdespolischef Enköping/Håbo
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Peter Lund
Kommundirektör Enköpings kommun

