Polisens och kommuns arbete med medborgarlöften följs upp tertialsvis.

 Medborgarlöfte 1


Ökad närvaro på platser där
ungdomar befinner sig

Utfört och pågår

Områdespolisen
besöker fritidsgårdar
frekvent. Mc Donalds
i city är en sk hot spot
när det gäller
ungdomars ”häng”
och därav polisär
närvaro varje helg,
fredag och lördag.
Förebyggande arbete
våld och droger.
Ett problem område
har varit ”Nyhem
under våren med.
Flertalet möten med
boende mm, vilket
lett till att lugnt
området. Arbetet
fortsätter tillsammans
med socialen, skola

Områdespolisen och
fältassistenter har under
hösten varit aktiva på
skolorna.
Ingripande poliserna är
på fritidsgårdar, hot
spots och där unga
hänger.

och polisen.

Arbeta i SIG grupper

Utfört och pågår

Socialen och polisen
träffas minst en gång
i månaden och har s.k
SIG möten.
Arbetet bedöms som
framgångsrikt.

Socialen och polisen
träffas minst en gång i
månaden och har s.k
SIG möten.
Arbetet bedöms som
framgångsrikt.

Spangrupp & IGV fokus på
ungdomar som missbrukar
narkotika

Utfört och pågår

158 narkotikabrott
har rapportertas. Det
finns 12 misstänkta i
åldern 15-17 år och
53 misstänkta i åldern
18-25 år.

Orosamtal med ungdomar i
riskzon. Görs tillsammans
med socialen
Två trygghetsvandringar

Utfört och pågår

Områdespolisen
tillsammans med
socialförvaltningen
Protokoll upprättade
och de ”brister” som
hittades är under
åtgärd.

221 narkotikabrott har
rapporterats under
2018.
64 st misstänka i åldern
18-25 år
12 st misstänkta i
åldern 15-17 år.
Områdespolisen
tillsammans med
socialförvaltningen
Två
trygghetsvandringar
gjorda och åtgårder att
fixa brister pågår

Genomförda

Den anmälda brottsligheten har minskat med 181 brott sedan 2017. Det är en minskning med 20%.



Kommunen kommer att följa upp de fall av narkotikabruk av ungdomar under 18 som
polisen upptäcker.
Kommunen följer upp alla anmälningar, orosanmälningar eller liknande som inkommer till
socialtjänsten. Förutom samtal så erbjuds stöd och behndling av undomsenheten samt social
insatsgrupp då den är användbar.



Katrineholms kommun kommer stödja och hjälpa de som vill stiga av den kriminella
banan. En del i detta är att utveckla arbetet med social insatsgrupper.
Kommun har arbetar hela året med social insatsgrupp och även utvecklat den för att kunna
hantera ungdomar med svårare problematik.



Polisen och kommunen kommer tillsammans genomföra s.k. orosamtal med de ungdomar
som bedöms vara på glid.

Detta har genomösts tillsammans med polisen kontinuerligt under året med ungdomsbehandlare
från socialtjänsten.



Kommunen fortätter arbetet med mötesplatser för ungdomar så som ”lyckliga gatan” &
”summer camp” m.m.
Lyckliga gatan har genoförts vid tre tillfällen under året i Nävertorp, på norr samt i Valla. och
”summer camp” genomfördes under sommaren som en del av lyckliga gatan-projektet.



Kommunen och polisen kommer vid minst två tillfällen genomföra trygghetsvandringar i
centrum med särskilt fokus på miljöer där ungdomar vistas. Kommunen ansvarar för att
arrangera trygghetsvandringarna och samtidigt bjuda in samverkanspartners och
ungdomar. Varje vandring genomförs både på dagtid och kvällstid.

Kommun har med hjälp av KFV marknadsföring genofört två Trygghetsvandringar i centrala
Katrineholm, Varje vandring genoförs dag- och kvällstid. Även Trygghetsvandring har genomförts
Vid lokstallarna och området runt Trädgårdsgatan och Sandbäcksskolan

