
               

Lokala medborgarlöften i Mullsjö kommun 2018 

 

 

Uppföljning av medborgarlöften för Mullsjö kommun 

Polisens och kommuns arbete med medborgarlöften följs upp tertialsvis.  

 
 

Medborgarlöften Mullsjö kommun 2018 

  Vi ska arbeta för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar. 



Uppföljning av aktiviteter kopplat till medborgarlöftet för Mullsjö kommun 
 

 

 Skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar. 
 

Aktivitet Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 

Polisen kommer att genomföra sök med 

narkotikahundar i skolor, i förebyggande 

syfte, för att skapa förutsättningar för en 

drogfri miljö för barn och ungdomar.  

 

Polismyndigheten har 

utfört två hundsök på 

skolor i förebyggande 

syfta samt tränat sina 

hundar i Mullsjö kommuns 

lokaler i syfte att jobba 

med synlighet. 

Polismyndigheten inte fått 

någon förfrågan om något 

hundsök på skola. Däremot 

har polisen varit med sina 

hundar på olika skolgårdar 

i kommunen för att söka 

efter narkotika.  

Polismyndigheten har utfört 

ett hundsök på 

Trollehöjdskolan. 

Polismyndigheten hat vid två 

tillfällen tränat sina hundar i 

kommunen i syfte med att 

jobba med synlighet.  

Kommunens säkerhetsgrupp, inkluderande 

kommunpolisen, kommer att träffas 

kontinuerligt och skapa en gemensam 

lägesbild och utifrån den, tillsammans med 

polisen, fortsätta jobba operativt inom 

kommunens verksamheter. 

 

Ingen träff under första 

tertialet. 

Vi har träffats vid ett 

tillfälle under tertialet för 

att diskutera en gemensam 

lägesbild.   

 Ingen träff har skett under 

detta tertial.  

Utveckla sociala insatsgrupper i kommunen.  

 

Mullsjökommun har 

påbörjat arbetet om sociala 

insatsgrupper där 

lokalpolisområdes 

områdespoliser medverkar 

i arbetet.  

Mullsjö kommun driver 

fortsatt en SIG med 1st 

ungdom. Kommer fortsätta 

under hösten, med 

förhoppning om fortsatt 

framgång. 

 

Områdespoliserna ska fortsätta sina täta 

kontakter med skola, fritid, socialtjänst för 

att tidigt upptäcka tecken på ungdomar som 

Områdespoliserna 

tillsamman med andra 

poliser från 

Områdespoliserna men 

främst andra poliser från 

lokalpolisområdet har 

Områdespoliserna tillsamman 

med andra poliser från 

lokalpolisområdet har jobbat 



är på väg in i kriminalitet. lokalpolisområdet har 

jobbat mot 

medborgarlöftet vid ca 23 

tillfällen under första 

tertialet. Uppgifterna är 

tagna från Lokal 

polisområdets app där 

patrullerna själva fyller i 

uppgifterna.  

jobbat mot medborgarlöftet 

vid ca 30 tillfällen under 

andra tertialet. 

Polismyndigheten har 

prioriterat hårt under 

sommaren och av den 

anledningen har 

områdespolisen varit 

tvungna att hjälpa till på 

ingripandeverksamheten.  

mot medborgarlöftet. Främst 

med uppsökandeverksamhet 

men också med synlighete och 

närvaro i kommunen.  

 

Mullsjös kommun ska fortsätta sitt arbete 

med frågor rörande alkohol, narkotika, 

droger och tobak i skolorna. 

 

Kommunen har 

tillsammans med skolan 

enats om att jobba med  
-Föräldramöten med tema 
 Tobaksfri skoltid NU! 
-Ämnesorienterad 
integrerad undervisning 
-SOTIS – samtal om tobak 
i skolan 
-Policy kring bidrag till 
föreningar 
-Återkoppling hälsosamtal 
-Pulsprojekt 

ANDT plan förankras i 

folkhälsoråd. 

”Pulsprojekt” 

”Dansa utan krav” 

 

 

Kommunen ska stötta föreningen ”Mullsjö 

Nattvandrare” som vill nattvandra i centrum 

med omnejd, med utrustning och 

rekrytering av nya nattvandrare.   

 

Inget specifikt.  Inget specifikt  

 

 



 

 

 


