
               

Lokala medborgarlöften i Habo kommun 2020 

 

Uppföljning av medborgarlöften för Habo kommun 
Polisens och kommuns arbete med medborgarlöften följs upp tertialsvis.  

 
 

Medborgarlöften Habo kommun 2020 

 Arbeta förebyggande mot ungdomsrelaterad brottslighet 

Inom brottsområden som; 

– droger 

– trafik 

– skadegörelse 



 

Uppföljning av aktiviteter kopplat till medborgarlöftet för Habo kommun 
 

 

 Skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar. 
 

Aktivitet Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 

Droger Droger Droger Droger 
Områdespolisen skall fortsätta sin täta 

samverkan med skola och kommun i syfte 

att uppmärksamma, förebygga och 

minska problem relaterade till 

drogmissbruk och annan 

ungdomsrelaterad brottslighet. 

 

Två nya områdespoliser 

med ansvar för Habo/ 

Mullsjö tillsattes i februari 

och har sedan dess varit 

fredade att jobba i 

kommunerna. De har 

under denna tid satt sig in i 

samverkan och jobbat 

aktivt för att skaffa sig en 

lägesbild över kommunen. 

Tre brott mot 

narkotikastrafflagen har 

upprättats under tertialet.  

Områdespolisen jobbar 

aktivt i kommunen för att 

förebygga och upptäcka 

ungdomsrelaterad 

brottslighet. 

Områdespoliserna 

medverkar i nätverksmöten 

och söker aktivt upp skola, 

fritidsgård och andra 

samverkansforum för att 

jobba för en bred 

samverkan med 

kommunen.  

 

 

 

 

Polisen kommer utföra hund-sök i 

grundskolan i förebyggande syfte för att 

skapa förutsättningar för en drogfri miljö 

för barn och ungdomar.  

Inget hundsök har utförts 

detta tertial.  

Däremot har vi haft 

hundpatrull i kommunen 

vid fem tillfällen. 

 Hundsök på högstadiet 

Hundsök lyftes på nätverk 

13-16 år och rektor ska 

göra beställningen under 

nästa tertial. Det går i 

enlighet med vårt 

drogpolitiska 

 



kommer att genomföras på 

beställning av rektor. Går i 

enlighet med vårt 

drogpolitiska 

handlingsprogram. 

handlingsprogram. 

Polis och kommun träffas kontinuerligt 

på strategisk nivå (SSG - Strategisk 

samverkansgrupp) för att bl.a. tidigt 

upptäcka tecken på förekomst av droger i 

kommunen. 

 

Vårens träffar med SSG 

har inte föranlett några 

specifika orossignaler 

kring förekomst av droger 

bland unga. Däremot finns 

det en oro med ett ökat 

missbruk bland unga 

vuxna som både polis och 

socialtjänst lyfter upp. 

Insatser inom området 

planeras. 

Vårens träffar med SSG 

har inte föranlett några 

specifika orossignaler 

kring förekomst av droger 

bland unga. Däremot finns 

det en oro med ett ökat 

missbruk som framkommit 

under sommaren bland 

unga vuxna som både polis 

lyfter upp i nätverksarbetet. 

Det finns också signaler att 

detta går ner i åldrarna. 

Insatser inom området 

planeras under hösten i vårt 

nätverk 13-16 år. 

  

 

Starta sociala insatsgrupper vid behov 

 

Under detta tertial var det 

aktuellt att komma igång 

med SIG kring en ungdom. 

Planeringen pågår fortsatt 

inom socialförvaltningen 

för att ev. komma igång 

med det till hösten. 

I dagsläget finns det ingen 

aktuell ungdom/ung vuxen 

för SIG. 

 

 

Habo kommuns ska fortsätta sitt aktiva 

arbete med frågor rörande alkohol, 

 

En planering är igång för 

att införa ANDT på 

 

Nätverk 13-16 år beslutade 

att fortsättningsvis gå ut 

 



narkotika, doping och tobak (ANDT) 

med speciella program och med Habo 

kommuns drogpolitiska 

handlingsprogram. 

 

 

schemat inom högstadiet. 

Strukturen för att 

genomföra fick skjutas 

fram och kommer att 

påbörjas under hösten. 

Folkhälsoenkät UNG 

kommer under hösten att 

genomföras på högstadiet 

och i årskurs 2 på 

gymnasiet. Svaren ger oss 

en nulägesbild för 

situationen kring 

användandet av droger 

bland unga i Habo 

kommun och används 

tillsammans med 

hälsosamtal för kommande 

insatser inom ANDT 

området bl.a. med under 

temadagen i årskurs 7 

inom LAG och RÄTT. En 

samverkan sker mellan 

förvaltningar, polisen och 

Länsstyrelsen.                                      

med information inför 

varje ”storhelg” till 

vårdnadshavare att vara 

uppmärksamma kring vad 

ens barn/ungdom gör. Det 

på grund av att vi sett 

effekter av våra 

”kampanjer” till 

vårdnadshavare under 

skolavslutningsveckan. Vi 

får också signaler på att 

narkotika är i omlopp, 

vilket gör att vi tidigt vill 

informera vårdnadshavare 

så de är uppmärksamma. 

 

Folkhälsoenkät UNG 

kommer under hösten att 

genomföras på högstadiet 

och i årskurs 2 på 

gymnasiet. Svaren ger oss 

en nulägesbild för 

situationen kring 

användandet av droger 

bland unga i Habo 

kommun och används 

tillsammans med 

hälsosamtal för kommande 

insatser inom ANDT 

området bl.a. med under 



temadagen i årskurs 7 inom 

LAG och RÄTT.  

En samverkan sker mellan 

förvaltningar, polisen och 

Länsstyrelsen. 

Under denna tertial 

kommer även en 

uppföljning att påbörjas av 

aktiviteterna i vårt 

drogpolitiska 

handlingsprogram.               

Trafik Trafik Trafik Trafik 

Polisen skall arbeta med riktade 

trafikkontroller mot bilburen ungdom. 

Både civilt och uniformerat i samverkan 

med bilinspektörer. 

 

Polismyndigheten har 

utfört 108 kontroller av 

fordon och personer under 

tertialet.  

Samt 4 riktade kontroller i 

samverkan med 

bilinspektörer.  

 89 kontroller av fordon 

och personer under tertialet 

har inkommit och initierats 

av polisen.  

 

Ytterligare 20 

Trafikkontroller har 

upprättats.  

 

 

 

Habo kommun ska aktivt arbeta för 

meningsfulla aktiviteter för bilburna 

ungdomar.  

 

En utveckling kommer att 

ske med 

gruppverksamheten på 

motorgården. Fler 

ungdomar kommer att få 

möjlighet att vara med i 

olika grupper i 

verksamheten. Samverkan 

En utveckling kommer att 

ske med 

gruppverksamheten på 

motorgården. Fler 

ungdomar kommer att få 

möjlighet att vara med i 

olika grupper i 

verksamheten. Man 

 



sker med fritid, skola och 

socialtjänst. Ämnet 

”motorburen ungdom” 

togs även upp på vårens 

tema dag i ”LAG och 

RÄTT” för årskurs 7. 

kommer att jobba i kortare 

projekt så att fler 

ungdomar kan få möjlighet 

att vara med. 

Gruppverksamhet har 

startat igång i samverkan 

med skolan. Planerat att 

sätta igång en grupp riktad 

mot tjejer. Samverkan sker 

med fritid, skola och 

socialtjänst. 

Skadegörelse Skadegörelse Skadegörelse Skadegörelse 

Polisen och Habo kommun ska utföra 

orsaksanalyser för att på ett strukturerat 

sätt kunna identifiera gärningsmönster 

och gärningspersoner. Därav är det av 

vikt att polisanmälningar och tillbud till 

kommunen utförs efter rutiner gällande 

brott som anlagd brand, stöld, rasistiska 

klotter, skadegörelse med stor 

skadekostnad etc. 

 

Polismyndigheten går 

varje vecka igenom de 

anmälningar som 

upprättats i Habo kommun 

för att se mönster och ev 

trender. När sådant 

upptäcks kommer en 

orsaksanalys göras i 

samverkan mellan 

organisationerna. Ännu har 

inte behovet uppkommit.  

Information ut till 

verksamheter om vikten att 

anmäla tillbud som sker på 

kommunens byggnader 

och områden. 

Medarbetare i kommunen 

har varit på att anmäla 

skadegörelse inom 

kommunen i 

tillbudssystemet. Det har 

lyckligtvis mestadels varit 

skador av mindre 

omfattning detta år. 

 

Habo kommun ska undersöka 

möjligheterna att sätta upp 

På Sporthallen i Habo ska 

nya kameror sättas upp för 

Inga nya kameror har ännu 

placerats. Denna fråga 

 



övervakningskameror på platser i 

kommunen som är drabbade av 

skadegörelse. 

 

att få mer heltäckande 

bevakning. 

Det planeras även att sätta 

upp fler kameror på 

buss/tåg-stationsområdet i 

Habo. Tillbudsrapportering 

får sedan visa vilket/vilka 

objekt som ska prioriteras 

framåt. 

kommer att diskuteras när 

säkerhetsgruppen träffas i 

oktober. 

Säkerhetsgruppen kunde 

tyvärr inte sammanträda 

under våren på grund av 

covid-19 

Habo kommun skall verka för fler 

upplysta platser efter analys på 

skadedrabbade objekt. 

 

Analys av skadedrabbade 

objekt pågår utifrån 

tillbudsrapporteringen. 

Kommunen och polisen 

för också dialog om vilka 

platser som bör prioriteras 

utifrån bägge parters 

perspektiv. Åtgärder 

planers utföras därefter. 

Analysen pågår från 

sommarens händelser och 

säkerhetsgruppen kommer 

att behandla frågan i 

oktober. 

 

 

 

 

 

 


