Lokala medborgarlöften i Jönköpings kommun 2019

Uppföljning av medborgarlöften för Jönköpings kommun
Polisens och kommunens arbete med medborgarlöften följs upp tertialsvis.

Uppföljning av aktiviteter kopplat till medborgarlöftena för Jönköpings kommun

 Skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar.
Aktivitet
Polisen kommer utföra hundsök i skolor, i
förebyggande syfte.

Den strategiska säkerhetsgruppen (SSG) ska
träffas kontinuerligt för att skapa
gemensamma lägesbilder över kommunens
områden i syfte att koordinera åtgärder och
resurser.
Kommunen ska tillsammans med polis
fortsätta förbättra och utveckla arbetet med
sociala insatsgrupper.

Tertial 1
Polisen har vid nio
tillfällen sökt med
hundpatrull i skolor och på
områden i kommunen i
brottsförebyggande syfte.
Vi har träffats vid fyra
tillfällen under första
tertialet för att diskutera
lägesbilden och åtgärder.
Under första tertialet har
kommunen tillsammans
med polisen ej utfört några
sociala insatsgrupper.
Polisen har påtalat för
kommunen att det finns en
framgångsfaktor gällande
Sociala Insatsgrupper.
Polisen tycker att det är för

Tertial 2

Tertial 3

få individer som ingår i
Sociala Insatsgrupper för
tillfället.
Ett planerat möte på
strategisk nivå för att
jobba vidare med
samarbetet kring sociala
insatsgrupper är
framskjutit till hösten
2019.
Områdespoliserna ska fortsätta sina täta
kontakter med skola, fritid och socialtjänst
för att tidigt upptäcka tecken på ungdomar
som är på väg in i kriminalitet

Områdespoliserna har vid
ca 200 tillfällen samverkat
med skola, fritid, fältare,
och jobbat uppsökande
mot medborgarlöftet.
Detta har bland annat
resulterat i flera
anmälningar om
narkotikabrott,
föräldrakontakter, PM till
soc.

Under sammanlagt nio
veckor har främst
områdespolisen
tillsammans med IGV,
hund och trafik jobbat med

en satsning mot ungdomar
som finns i
narkotikasammanhang.

Polisen har även haft en
insats under sex veckor där
fokus legat på olaglig
alkoholförsäljning till
ungdomar.
Satsningarna har resulterat
i flertal anmälningar om
narkotikabrott, trafikbrott,
brott mot alkohollagen,
orosanmälningar till
socialtjänst och flera
beslag av narkotika av
vapen.

Kommunen ska fortsätta sitt aktiva arbete
med frågor rörande alkohol, narkotika,
doping och tobak, bland annat utifrån
alkohol- och drogpolitiska program i
Jönköpings kommun, samt fortsätta att
använda program såsom ”föräldrar
förebygger”.

Resultatet från
kommunens ANDT-enkät
har sammanställts. En
samverkansgrupp har
analyserat statistiken och
diskutera orsaker och
eventuella insatser för de
problemområden som
framkom. Ett nytt koncept
”Förälder JKPG” har
lanserats med
informationsmaterial och
stödtelefon.

 Arbeta med trygghetsskapande åtgärder i centrala delar av Jönköping
Aktivitet

Tertial 1

Polisen ska arbeta med synlighet genom att
fotpatrullera i Centrum

Polisen fotpatrullerar i
centrala delarna av
Jönköping, Atollen och
intilliggande P-hus när vi
inte är upptagna med
andra akuta uppdrag.

Tertial 2

Tertial 3

Polisen skall arbeta för synlighet på
helgnätter i krogmiljön.

Polisen skall använda sina polisvolontärer
till trygghetsskapande åtgärder.

Kommunen ska stötta föreningar som vill
trygghets- och nattvandra i centrum och i
samverkan med föreningar hjälpa till med
rekrytering av nattvandrare genom
kommunens frivilligcentral.

Kommunen ska göra en översyn av
Juneporten i vilken hänsyn ska tas till
trygghetsskapande åtgärder.

Varje fredag och lördag
har Polisen utökad
bemanning för att
fotpatrullera i krogmiljön i
brottsförebyggande syfte.
Under tertialet har
Lokalpolisområdet
fokuserat på att rekrytera
volontärer för att utöka
den polisiära
volontärsverksamheten.
Ingen nattvandring har
genomförts. Kommunen
har haft möten med två
frivilligföreningar, som
båda har svårt att locka till
sig medlemmar, och pratat
om på vilket sätt
kommunen kan stötta
dem.
Invändigt står arbetet stilla
av olika skäl. Utvändigt är
åtgärder på gatumark
framför glasfasaden
beställda. Det blir
planteringskärl och
sittplatser samt belysning
av dessa.

Kommunen ska arbeta med att förbättra
belysningen i centrum på platser som
upplevs som mörka.

Belysningen har förstärkts
på Östra Storgatan, väster
om Vindbron, då många
passerar där.
Arbetet med belysningen i
Rådhusparken har fortsatt.
Ny belysning till
Juneportens utsida är
beställd. Den kommer att
lysa upp nya
planteringskärl och
sittplatser.

