
      

      

      

      

      

  

 

MEDBORGARLÖFTE     

 

Gislaveds kommun och polisen lovar att arbeta för att invånarna i kommunen ska uppleva en 

ökad trygghet samt att förbättra trafikmiljön centrala Gislaved.    

 

Detta gör vi genom att: 

 

 genomföra trygghetsstudie i centrala Gislaved och Smålandsstenar.  

 öka synligheten och närvaron i centrala Gislaved. Områdena vid Köpmansgatan, 

Torgparken, Torggatan och Citytorget ska prioriteras. Dialoger med butiksinnehavare i 

samband med fotpatrullering och ordningshållning. 

 rikta ett antal insatser/trafikövervakning kvällstid i Gislaveds tätort och mot andra 

speciella platser i kommunen.   

 utreda hur och verka för att parkeringssituationen i centrala Gislaved ska förbättras. 

 

EFFEKT 

 Det övergripande målet är att den upplevda tryggheten bland invånarna i Gislaveds 

kommun ska öka. 

 Ökad synlighet med insatser för en förbättrad  trafiksäkerhet ger en dämpande inverkan 

på höga hastigheter  och en säkrare trafikmiljö.  

 

 

 

 

 

 



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 samvekansöverenskommelse 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.  

Gislaveds kommun och lokalpolisområde Värnamo  har efter medborgar- och 

medarbetardialoger,  samt inhämtning av  statistik och information från polisens 

underrättelsetjänst, tagit fram en lägesbild över kommunen. 

Ett flertal medborgardialoger har genomförts under 2016. På polisstationen i Gislaved har 

besökarna erbjudits möjligheter att lämna synpunkter på upplevda problemområden. Dialoger har 

bland annat skett i kommunens gymnasieskola, i samband med en ”blåljusdag”, på anordnad 

killkväll i Smålandsstenar samt under  en träff med Gislaveds kommuns pensionärsråd. Dessutom 

har kontaktmännen i grannsamverkansområdena fått möjlighet att fråga områdets boende om 

eventuella orosmoln och därefter skicka in svar till polisen. Invånarna i kommunen har även via 

inlägg på sociala medier uttryckt vilka områden och platser i kommunen som upplevs mindre 

trygga och behöver prioriteras.  

Ur denna gemensamma lägesbild har ett antal fokusområden identifierats varav området som 

behandlar våldsbrott och otrygghet samt trafiksäkerhet kommer att  utmynna i kommande 

medborgarlöfte. Övriga fokusområden kommer att prioriteras i det vanliga linjearbetet i syfte  att 

öka tryggheten i Gislaveds kommun.                

Fokusområden   

 Trafiksäkerhet (hastigheter, parkeringsproblemt centrala Gislaved) 

 Våldsbrott och otrygghet  

 Narkotikabrottslighet 

 Skadegörelse    

 

Gislaved, 2016-12-16      

                                                               

Gislaveds kommun Polismyndigheten 

____________________________ ____________________________                     

Marie Johansson Håkan Boberg 

Kommunstyrelsens ordförande Lokalpolisområdeschef 


