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Medborgarlöfte 
Genom att komplettera kommunens och polisens lägesbild med information från medborgare 
kan det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet utvecklas och bli mer 
problemorienterat. 

 
Ett medborgarlöfte är ett arbete eller åtgärd som kommunen och polisen åtar sig att göra och 
som ska kommuniceras med medborgarna. 
 
Syftet med medborgarlöftet är att skapa engagemang i lokalsamhället, kommunicera 
brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter och stärka polisens och kommunens 
lokala närvaro. 
 

Uppföljning av medborgarlöftet  
Enligt avtalet ska medborgarlöftet följas upp två gånger per år och redovisas till 
kommunstyrelsen. Denna uppföljning avser år 2019 och första kvartalet år 2020.  

Polismyndigheten och kommunen såg vid årsskiftet 2019/2020 ett behov av att fortsätta det 
arbete som har påbörjats under år 2018 och 2019. Brottsförebyggande rådet föreslog att 
medborgarlöftets giltighetstid förlängs varpå kommunstyrelsen den 4 mars 2020 § 84 
beslutade att förlänga avtalet med Polismyndigheten för att gälla även under år 2020. 

Arbetet berör trafiksäkerhet, kunskapshöjande arbete i skolan vid misstanke om bruk av 
droger samt projektet 100 % Ren Hårdträning. 

Avtalets tre områden 
SMADIT 

Polisen och kommunen samverkar i trafiksäkerhetsarbetet genom metoden SMADIT 
(samverkan mot alkohol och droger i trafiken). SMADIT är en samverkan mellan olika 
myndigheter med syfte att ge stöd till personer som rapporterats för ratt-, drogratt- eller 
sjöfyllerister. Arbetssättet bygger på att så snabbt som möjligt, helst inom 24 timmar erbjuda 
hjälp från kommunen. 
 
Målet är att minska antalet påverkade förare genom att minska antalet återfall bland ratt-, 
drogratt- eller sjöfyllerister. År 2019 var det två personer som tackade ja till erbjudandet om 
kontakt med kommunen av totalt 26 förare som testades positivt för alkohol och/eller droger i 
Finspångs kommun. År 2020 har polisen under det första kvartalet påträffat 4 personer för 
ratt- eller drograttfylla  
 
Behandlingsteamet i Finspångs kommun tar omgående kontakt med klienten när ett 
SMADIT-ärende inkommer till kommunen från polisen. Ärendet kommer via fax och 
Finspångs kommun erbjuder enligt metodens rekommendationer en besökstid snarast (helst 
inom 24 timmar).  

Under 2019 fick kommunen in två ärenden och en av de kontaktade personerna kom på 
erbjuden tid. Av sekretesskäl lämnar inte behandlingsteamet i Finspångs kommun ytterligare 
information i ärendet.  
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År 2020 har polisen under det första kvartalet påträffat 4 personer för ratt- eller drograttfylla. 
Det har inte inkommit några SMADIT-ärenden till kommunen under första kvartalet år 2020 
då dessa fyra individer inte har önskat denna kontakt. 
 

Kunskapshöjande arbete i skolan vid misstanke om bruk av droger 

Polis och kommun arbetar tillsammans för att kunskapshöja skol- och fritidspersonal i tydliga 
drogtecken samt tydliggöra rutiner vid misstanke om bruk av droger. Polisen samverkar 
främst med skolornas fritidspersonal och rektorer och har under år 2019 besökt skolorna vid 
flertalet tillfällen och det kunskapshöjande arbetet har skett i vardagen.  
 
Under år 2020 har polisen hittills genomfört fem skolbesök i organiserad form. Ett 
ungdomsmöte har anordnats med samtal om narkotika och en informationsdag har genomförts 
med personal och elever på CNG. 
 
Länsstyrelsen i Östergötland anordnar utbildningen Östgötapiloten som syftar till att ge 
kunskap och verktyg för att personalen inom skolan ska kunna känna sig trygga att möta 
ungdomar i narkotikafrågor. Särskolan och introduktionsprogrammet i Finspångs kommun 
arbetar med Östgötapiloten. 
 

Projektet 100% Ren Hårdträning  

100% Ren Hårdträning är en arbetsmetod som syftar till att minska användningen av och 
tillgången på dopningspreparat på träningsanläggningar. Som en del av metoden utbildas 
personal på träningsanläggningar, träningsanläggningar diplomeras och ingår i nätverk som 
arbetar för att motverka och förebygga dopning. 

I Finspångs kommun är fyra träningsanläggningar diplomerade sedan år 2017, dessa är 
Medley, God form och Aktiv hälsocenters två träningsanläggningar.  

Polis och Kommun besöker träningsanläggningar och personer som använder dopning blir 
avstängda från träning. En person som har tränat i Medleys lokaler har under år 2019 blivit 
avstängd från träning. Under första kvartalet år 2020 har polisen genomfört två kontroller på 
träningsanläggningarna och ingen är rapporterad för dopingbrott. 

Det finns i dagsläget flera nya träningsanläggningar i Finspångs kommun som ännu inte är 
diplomerade.  
 
Ett lokalt nätverksmöte är planerat under våren år 2020 då representanter från de 
träningsanläggningar som inte är diplomerade kommer att bjudas in.  

 

 
 


