Lokala medborgarlöften i Aneby 2019-2020

Uppföljning av medborgarlöften för Aneby kommun
Polisens och kommuns arbete med medborgarlöften följs upp tertialsvis.
Uppföljningen avser tredje tertialet 2019.

Medborgarlöften Aneby kommun 2019-2020

 Öka den polisiära tillgängligheten och servicen.
 Att öka upptäckten av narkotikabruk, främst hos unga i åldern 21 år och
yngre. Med syftet att minska bruket av narkotika.

Uppföljning av aktiviteter kopplat till medborgarlöftena för Aneby kommun

 Öka den polisiära tillgängligheten och servicen.
Aktivitet
Öppna ett poliskontor.
Polisen ska vara tillgänglig för
poliskontoret och närvarande i Anebys
centrala med kontaktskapande
verksamhet vid fasta tidpunkter.
Kommunen ska upplåta en lämplig lokal
och informera på sin hemsida om
öppettider

Tertial 1
Klart
Genomfört på torsdagar
mellan 13-15 då torsdagen
inte infaller på en helgdag.

Tertial 2

Tertial 3

Genomfört på torsdagar
mellan klockan 13-15 ej
vecka 25-32

Genomfört på torsdagar
mellan 13-15 då torsdagen
inte infaller på en helgdag

Klart

 Att öka upptäckten av narkotikabruk, främst hos unga i åldern 21 år
och yngre. Med syftet att minska bruket av narkotika.
Aktivitet
Polisen ska identifiera ungdomar främst i
åldern 21 år och yngre som brukar
narkotika.
Polisen ska genomföra minst tio riktade
insatser för att upptäcka fler
narkotikabrott främst bland unga.

Tertial 1
Genomfört

Tertial 2

Tertial 3

Genomfört åtta riktade
insatser.
Misstankar narkotikabrott
5 innehav varav ett 21 år
och yngre

Genomfört sex riktade
insatser.
Misstankar narkotikabrott
4 innehav varav två 21 år
och yngre

Sammanlagt 2019
Genomfört 18 riktade insatser
Misstankar narkotikabrott.
1 överlåtelse
17 innehav varav fem 21 år

6 eget bruk varav ett 21 år
och yngre.
Kommunen ska fortsätta sitt aktiva
arbete med frågor rörande alkohol,
narkotika, doping och tobak.

.

Kommunen ska aktivt arbeta för hög
skolnärvaro.

Arbete pågår

Genomföra minst fyra samverkansmöten
om de pågående aktiviteterna.

Genomfört ett

4 eget bruk varav ett 21 år
och yngre.

Genomfört ett

och yngre
27 eget bruk varav fem 21 år
och yngre
Inom ramen för skolans
uppdrag får eleverna
undervisning inom ANDT.
Undervisningen berör både
den fysiska och psykiska
hälsan, samt hur grupptryck
och liknande påverkar oss i
våra val. Eleverna gör
presentationer på området som
de presenterar för varandra.
De jobbar med draman och
skriver manus där de får sätta
sig in i olika situationer och
diskutera tillsammans.
Kommunen har en
handlingsplan för närvaro i
skolan. Idag har vi inga
hemmasittare i på högstadiet.
Samtliga elever kommer
regelbundet till skolan, men
det finns en oro kring vissa
elever med ganska hög
frånvaro.
Sammanlagt fyra möten

