Uppföljning medborgarlöften 2020
Polisen har lovat att utföra minst 100 trafikkontroller med 20-minutersmetoden
i tätorten Vingåker under 2020. Under 2020 genomförde polisen 97
trafikkontroller i Vingåkers kommun. 67 av dessa kontroller genomfördes inne
i tätorten. Polisen har i tätorten rapporterat 73 trafikbrott under 2020 och
utfärdat totalt 466 ordningsförelägganden i kommunen. Minskningen har helt
och hållet att göra med att polisen på grund av Pandemin inte kan utföra LAU
kontroller på det sätt som skett tidigare år. Problemen i Tennisparken har
avsevärt minskat under året av flera skäl, främst på grund av att kiosken i
parken har öppnat och attraherat nya besökare till platsen.
Den anmälda brottsligheten i tätorten har ökat med 12,6 % jämfört med 2019.
Under 2020 anmäldes 743 brott i tätorten. Vingåkers kommun arbetar redan
idag med trafik på flera olika sätt och detta förtydligas nu i löftet, så att
informationen om arbetet också når medborgarna. Trafikstörningar i tätorten är
det område som Vingåkers medborgare lyft som ett problem i dialogen och
därmed det område som också valts ut för löftet. Vingåkers kommun har
genomfört mätningar av hastighetsöverträdelser och kartlagt områdena under
2020. Resulterat av hastighetsmätning har rapporterats till Polisen. Nya
hastighetsbegränsningar i kransorter. Vingåkers kommun har även satsat på
avsmalning och placering av väghinder på vissa vägsträckor inom vissa
områden för att skapa säkrare trafikmiljö inom Vingåkers kommun.
Under 2020 genomfördes trygghetsvandring i Tennisparken tillsammans med
polisen och medborgare. Deltagarna har fokuserat på otrygghet, belysning,
träd- och buskar som skymmer siktet och insyn.
Kommunen och polisen jobbar med kunskapsbaserad brottsförebyggande och
trygghetsskapande insatser genom olika forskningsbaserade metoder så som
Effektiv samordning för trygghet (EST) och orsaksanalyser. Orsaksanalyser
har genomförts inom tennisparken, Sävsta områden och Högsjö skolan för att
i samverkan sätta in riktade insatser mot skadegörelse och otryggheten.
Den 28 september 2020 startades gruppen Nattvandrare i samverkan med
Stiftelse Nattvandring.nu Syfte med nattvandrare är att påverka och skapa en
tryggare miljö för ungdomar, samhällsmedborgare och näringsidkare. De ska
vara ett stöd för ungdomar, prata med dem, se och synas, och vara en
närvarande vuxen. Deras närvaro har ökat tryggheten i centralorten. Gruppen
har vandrat från kl. 21.00-23.00 och de kommer att fortsätta med
Nattvandringar under 2021.
Målet är att kommunen och Polisen tillsammans med andra aktörer ska öka
känslan av trygghet hos Vingåkers kommuns invånare.

