
Medborgarlöfte till invånarna 
i Skara kommun 2017
Medborgarlöften med fokus på våldsbrott i offentlig miljö 
och en osund cykelkultur

Vi vill höra dina åsikter
Har du synpunkter, tips och idéer kring hur 
vi kan arbeta för att öka tryggheten i Skara 
kommun? 
Då är du välkommen att höra av dig till 
din lokala polis eller till Skara kommun. 

Kommunpolis  
Oscar Svantesson 
Telefon: 114 14

E-post:oscar.svantesson 
polisen.se 

Kontakta:

Avdelningschef IFO
Monica Johansson 

Telefon: 0511-32540
E-post:monica.johansson3 

skara.se



Vårt löfte till dig
Tillsammans vill polisen och kommunen arbeta för att 
förebygga brott och öka tryggheten i Skara. De löften 
som tagits fram utgår från den lokala problembild som 
framkommit  genom  medborgardialoger, medarbetar- 
dialog vid polisen samt gemensam kunskap inom polis 
och kommun. 

Vad är det som skapar  
otrygghet i Skara?

I dialoger och enkäter med er invånare har det kommit 
fram att det som skapar mest otrygghet är våldsbrott i  
offentlig miljö och en osund cykelkultur. 

Under 2015 ökade antalet nyanlända kraftigt och detta 
är något som ni invånare påtalat som ett område som bi-
drar till otrygghet. Skara kommun arbetar med att ta fram 
en integrationsstrategi där denna uppfattade problembild 
kommer att bearbetas, därför har Brottsförebyggande rå-
det (BRÅ) i nuläget valt att fokusera på andra problemom-
råden. 

Den upplevda tryggheten som Skaraborna beskriver verkar 
dock inte stämma överens med den faktiska risken för att 
bli utsatt för brott. I nationell jämförelse och även i jämfö-
relse med liknande kommuner har Skara en större grad av 
trygghet. 

Kommunen lovar
Utbildning av krögare och personal  
(Utbildningen ansvarsfull alkoholservering)

Polisen lovar
Sex trafikinsatser med inriktning mot 
cykel 

Tillsammans lovar vi
En trygghetsvandring

Två resturangtillsyner

En samlad informationskampanj
om cykelsäkerhet

Enstaka allvarliga händelser, faktisk ökning av antalet an-
mälda brott i kombination med stort fokus på otrygghets-
frågor i media kan ha bidragit till upplevelsen. 

Vad kan ha bidragit till den  
ökade otryggheten?


