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Uppföljning av medborgarlöften för Habo kommun 

Polisens och kommuns arbete med medborgarlöften följs upp tertialsvis.  

 
 

Medborgarlöften Habo kommun 2018 

  Arbeta förebyggande mot trafikrelaterad brottslighet.  



Uppföljning av aktiviteter kopplat till medborgarlöftet för Habo kommun 
 

 

 Arbeta brottsförebyggande mot trafikrelaterad brottslighet. 
 

Aktivitet Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 

Polisen ska arbeta med uniformerade 

trafikkontroller och på så sätt också öka upp 

synligheten av polis i Habo kommun.  

 

En större kontroll av flera 

bilinspektörer och poliser 

hölls i kommunen under 

en hel dag.  

46 uniformerade 

vardagliga trafikkontroller 

har genomförts under 

första tertialet 

Polismyndigheten har 

utfört ca 49 

uniformerade och 

civila trafikkontroller i 

Habo kommun under 

tertialet. Utöver 

trafikkontrollerna har 

polisen aktivt sökt upp 

föräldrar till 

ungdomar som 

framfört mopeder på 

ett vårdlöst sätt med 

god utgång.  

 

Polisen ska arbeta med riktade kontroller 

mot mopeder, A-traktorer och bilburna 

ungdomar. Både civilt och uniformerat i 

samverkan med bilinspektörer. 

 

Tre större uniformerade 

kontroller som inriktat sig 

på A-traktorer och 

mopeder.  

Vid skolstart utförde 

polismyndigheten en 

stor moped och A-

traktors kontroll vid 

Hagabodaskolan där 

en moped togs i 

beslag samt en A-

traktor rapporterades.  

 

 

 

 

Områdespoliserna ska fortsätta sina täta 

kontakter med ungdomarna och vid behov 

Områdespoliserna har 

deltagit i aktiviteter som 

rör motorburna ungdomar 

Under 

sommarperioden har 

polismyndigheten 

 



kunna informera dem om trafiksäkerhet. 

 

på bland annat 

fritidsgården vid flera 

tillfällen.  

tyvärr varit tvungna 

att göra hårda 

prioriteringar och av 

den anledningen har 

områdespolisen fått 

jobba i 

ingripandeverksamhet

en.  Övrig tid har 

områdespolisen jobbat 

med täta kontakter 

med ungdomar i 

kommunen.  

Habo kommun ska aktivt arbeta för 

meningsfulla aktiviteter för bilburna 

ungdomar.  

 

Ett arbete som nu är 

igångsatt är att i 

organiserad form skapa en 

teknikgård. Den ska 

innehålla en möjlighet för 

motorintresserade 

ungdomar att få utöva sitt 

intresse. Men det ska 

också innehålla en del som 

handlar om mer finteknik. 

Lokalen ska kunna 

användas under skoltid. 

Finns idag inget 

startdatum för detta. 

   

Habo kommun ska ta upp ämnet 

trafiksäkerhet på sin temadag Lag och rätt i 

åk 7.  

 

Polismyndigheten 

tillsammans med 

socialtjänsten tog upp 

ämnet som en del i vår 

 

. 

 

 



temadag. Bl.a. kring vilka 

konsekvenser en handling 

kan få. Tyvärr så kunde 

inte NTF medverka detta 

år, men vi hoppas att de 

finns med vid nästa 

tillfälle. 

Habo kommun ska undersöka möjligheterna 

att sätta upp övervakningskameror på 

platser i centrum som är drabbade av 

trafikrelaterad brottslighet. 

 

Kameraövervakning 

kommer nu också att sättas 

upp på Hagabodaskolan, 

Hagenskolan och 

Sporthallen. Detta som en 

följd av att kartläggning 

och analys av de totala 

kostnaderna för 

kommunen pekat ut att det 

varit mycket skadegörelse 

på objekten under ett antal 

år. När det gäller 

buskörning i centrum så är 

rapportering av reg.nr. på 

bil och tid och plats viktigt 

för polisens fortsatta 

utredningsarbete. Polisen 

kommer också i nystartat 

projekt ansöka om 

kameraövervakning på 

offentlig plats i Jönköping 

Habo Mullsjö för att  

underlätta 

  



utredningsarbetet vid våld 

mot person, skadegörelse, 

trafikrelaterat brott, mm. 

Det kan handla om 

kameraövervakning i de 

centrala delarna av Habo 

och infarterna till 

samhället. 

 

 

 

 

 


