Lokala medborgarlöften i Habo kommun 2021

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

Medborgarlöften Habo kommun 2021

 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.
Utverdering av samverkan sker varje
tertial.

Polis och kommun har
generellt en bra samverkan på
operativ nivå. Under
pandemin har vi mött
utmaningar som vi kommer
se över under kommande
SSG för att utveckla och
förbättra oss i de delarna.

Polis och kommun
fortsätter att hitta bra
samverkansstrukturer för
att nå ännu bättre
framgång. Dialog och
informationsutbyte sker på
operativ, strategisk och
politisk nivå.

Polisen kommer utföra hund-sök i
grundskolan i förebyggande syfte för att
skapa förutsättningar för en drogfri
miljö för barn och ungdomar.
Polis och kommun träffas kontinuerligt
på strategisk nivå (SSG - Strategisk
samverkansgrupp) för att bl.a. tidigt
upptäcka tecken på förekomst av droger
i kommunen.

Ett hundsök har genomförts
på Hagabodaskolan under
tertialet

Inget hundsök har
genomförts under tertialet.

SSG har fortsatt poängterat
vikten av att informera
vårdnadshavare kontinuerligt
om det nuläge som är.
Framförallt när vi nu inte kan
träffa ungdomar och vuxna

SSG har fortsatt
poängterat vikten av att
informera vårdnadshavare
kontinuerligt om nuläge.
Vi ser ett lugnt nuläge när
det gäller förekomst av

Starta sociala insatsgrupper (SIG) vid
behov.

på det sättet vi brukar.
I utskicken så beskrevs till
vårdnadshavare vikten av att
anmäla/meddela om man får
kännedom kring förekomst
av droger. Men även vikten
av att vara nyfikna på vad
sina barn gör och vistas ute i
kommunen. Man hänvisade i
utskick till polis och
elevhälsa.
Utskick kommer på nytt att
göras inför skolavslutning
och sommarlov. SSG ger
också nätverk 13-16 år i
uppdrag att organisera så att
personal finns ute kvällstid
under skolavslutningsveckan
för att upptäcka oro men
också för att skapa trygghet
för våra ungdomar.
Diskussioner om att starta
SIG kring en ungdom har
förts på SSG. Planeringen
pågår fortsatt inom
socialförvaltningen för att ev.
komma igång med det till
hösten. Polisen ska hålla ett
föredrag för socialtjänsten
om SIG i maj.

narkotika i Habo. Däremot
så ser vi tendenser inom
förekomst av alkohol.
Fortsatt arbete i nätverken
för att upptäcka förekomst
och en kommunikation till
SSG kring det.

Polisen har haft ett
föredrag för personal inom
socialtjänsten under maj
månad. Fortsatt dialog
fortgår om arbetssättet
SIG.

Resultaten av
Folkhälsoenkät UNG har
precis kommit och analyseras
just nu. Vi ser en ökning av
ungdomar som dricker
alkohol i år 7 , däremot en
minskning i de äldre åldrarna.
Vi ser också fortsatt att
föräldrar är mer förbjudande
till rökning/snusning än
alkohol.
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.
Uppföljning av vårt
drogpolitiska
handlingsprogram har
påbörjats.

Sedan förra tertialen har vi
haft ett lugnt nuläge kring
förekomst av ANDT i
Habo.
I vårt nätverk 13-16 år
lyfts det att förekomsten
av alkohol bland
ungdomar är lite oroande.
Vi vill där poängtera
vikten av att kommunicera
det på ett tidigt stadie så
att man brett kan arbeta i
frågan och verka
förebyggande från flera
håll.

Trafik

Trafik

Trafik

Polisen skall arbeta med riktade
trafikkontroller mot bilburen ungdom.

Polisen har utfört åtta
kontroller med bilinspektörer

Polisen har utfört åtta
kontroller med

Habo kommuns ska fortsätta sitt aktiva
arbete med frågor rörande alkohol,
narkotika, doping och tobak (ANDT)
med speciella program och med Habo
kommuns drogpolitiska
handlingsprogram.

Trafik

Både civilt och uniformerat i samverkan
med personal som har bilinspektörs
kompetens minst tre gånger under året.

under första tertialet.

Polisen ska jobb med trafiksäkerhet och har Polisen har utfört 121
som målvärde att utföra minst 52 stycken 20 trafikkontroller under första
minuters trafikkontroller under året.
tertialet.

bilinspektörer under andra
tertialet.
Polisen har utfört 59
trafikkontroller under
andra tertialet.

Habo kommun ska aktivt arbeta för
meningsfulla aktiviteter för bilburna
ungdomar.

Motorgårdens verksamhet
fortsätter att utvecklas. Ett
nytt projekt startas upp där
fler mindre grupper kommer
att vara involverade. Då man
sett ett ökat intresse från
tjejer kommer man satsa på
en grupp för dem. I
verksamheten finns också ett
nära samarbete med
socialtjänstens
fältsekreterare. Med medel
från folkhälsorådet har man
även fått möjlighet att
anställa en person på vissa
timmar för att ytterligare
kunna utöka verksamheten.

Arbetet från tidigare
rapport kring motorgården
fortsätter.
Vid nyrekrytering till
fritidsassistent kommer
kompetens kring
motorfrågan att vägas in
för att kunna stärka upp
motorgårdens verksamhet
ytterligare.

Skadegörelse

Skadegörelse

Skadegörelse

Polisen och Habo kommun ska utföra
orsaksanalyser för att på ett
strukturerat sätt kunna identifiera
gärningsmönster och gärningspersoner.

Polismyndigheten går varje
vecka igenom de
anmälningar som upprättats i
Habo kommun för att se

Polismyndigheten går
varje vecka igenom de
anmälningar som
upprättats i Habo kommun

Skadegörelse

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.

mönster och ev trender. När
sådant upptäcks kommer en
orsaksanalys göras i
samverkan mellan
organisationerna. Polis och
räddningstjänst har tittat över
skadegörelsen gällande
busskurer och presenterat
brottsförebyggande teorier
om hur man kan förebygga
kommande skadegörelse för
kommunledning på
Folkhälsorådet.
I den information som går ut
till vårdnadshavare om att
vara uppmärksamma på var
deras barn befinner sig och
gör (se ovan), lyfter vi även
uppmärksamhet kring
skadegörelse, samt vikten av
att anmäla den.

Habo kommun ska undersöka
möjligheterna att sätta upp
övervakningskameror på platser i
kommunen som är drabbade av
skadegörelse.

Tekniska förvaltningen har
för avsikt att under året
påbörja uppbyggnad av
kameraövervakning runt
Alléskolan och/eller
Bränningeskolan.
Just nu pågår arbetet med att

för att se mönster och ev
trender. När sådant
upptäcks kommer en
orsaksanalys göras i
samverkan mellan
organisationerna. Polis och
räddningstjänst har tittat
över skadegörelsen
gällande busskurer och
presenterat
brottsförebyggande teorier
om hur man kan förebygga
kommande skadegörelse
för kommunledning på
Folkhälsorådet.

Ansökningsarbetet för
kameror fortsätter enligt
plan.

skicka in ansökningar till
integritetsskyddsmyndigheten
för att få på plats alla
nödvändiga tillstånd.
Kommunförrådet har haft
problem med inbrott och
skadegörelse. Där har nu
efter analys
kameraövervakning satts upp.
Säkerhetsgruppen i
kommunen tar upp detta som
en punkt vid sina möten.
Habo kommun skall verka för fler
upplysta platser efter analys på
skadedrabbade objekt.

Tekniska förvaltningen har
bytt ut gamla armaturer på
lyktstolpar vid skolor och
förskolor till LED och på så
sätt skapat en bättre
belysning kring dessa platser.
I kommunens system är det
skolor och förskolor som är
mest skadedrabbade och
därför är denna satsning helt i
linje med analysen.

Tekniska förvaltningen
fortsätter sitt arbete med
att byta ut armaturer till
LED. Kommunen tittar
också på fler platser som
kan bli aktuella för att
sätta upp belysning. Detta
görs efter analys av
tillbud.

