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  Skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar 

Uppföljning av aktiviteter kopplat till medborgarlöftena för Jönköpings kommun 
 

 

 Skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar. 
 

Aktivitet Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 

Polisen kommer utföra hundsök i skolor, i 

förebyggande syfte. 

Polisen har vid fem 

tillfällen sökt med 

hundpatrull i skolor och på 

områden i kommunen i 

brottsförebyggande syfte.  

Polisen har vid två 

tillfällen sökt med 

hundpatrull i skolor och på 

områden i kommunen i 

brottsförebyggande syfte. 

Polisen har vid fyra tillfällen 

sökt med hundpatrull i skolor 

och på områden i kommunen i 

brottsförebyggande syfte. 

Den strategiska säkerhetsgruppen (SSG) ska 

träffas kontinuerligt för att skapa 

gemensamma lägesbilder över kommunens 

områden i syfte att koordinera åtgärdet och 

resurser.  

Vi har träffats vid två 

tillfällen under första 

tertialet för att diskutera 

lägesbilden och åtgärder.  

Vi har träffats vid ett 

tillfälle under första 

tertialet för att diskutera 

lägesbilden och åtgärder. 

Vi har träffats vid två tillfällen 

under första tertialet för att 

diskutera lägesbilden och 

åtgärder. 

Kommunen ska tillsammans med polis 

fortsätta förbättra och utveckla arbetet med 

sociala insatsgrupper. 

 

Kommunen har 

tillsammans med polisen 

utfört tre sociala 

insatsgrupper under 

Kommunen har 

tillsammans med polisen 

utfört en social 

insatsgrupp. Kommunen 

Kommunen har tillsammans 

med polisen utfört två sociala 

insatsgrupper under tertialet. 

Arbete pågår för att förändra 



tertialet. Polismyndigheten 

menar att det finns mer 

kapacitet hos polisen för 

att ha flera ungdomar 

igång och har påtalat det 

för kommunen vid flera 

tillfällen.  

 

har ett utvecklingsarbete 

att göra för att öka antalet 

ärenden där våra 

områdespoliser deltar. 

Sociala insatsgruppens 

styrgrupp arbetar vidare 

med frågan. 

 

samarbetsformen för att 

anpassa den till målgruppen 

som ska nås. Förslaget är att 

flytta över ansvaret till annan 

enhet inom 

Socialförvaltningen. 

Styrgruppen ska ta ställning 

till ett förslag våren 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 

relaterat i flera 

anmälningar om 

narkotikabrott, 

föräldrakontakter, PM till 

soc. 

Lokalpolisområdet har 

tillsatt en patrull som har 

som arbetsuppgift att 

jobba mot ungdomar och 

narkotika på heltid.   

 

Under vecka 10-11  

utfördes en satsning mot 

ungdomar som finns i 

narkotikasammanhang, 

satsningen resulterade i ett 

Under detta tertial har 

polismyndigheten varit 

tvungna att omprioritera 

områdespoliserna genom 

att de har fått ingå i 

ingripandeverksamheten. 

Vi har haft en 

områdespatrullbil igång 

vissa veckor under 

sommaren. På grund av 

dessa prioriteringar har vi 

inte kunnat ha våra täta 

kontakter med våra 

samverkanspartners. Vi har 

under ca 100 

inrapporterade tillfällen 

jobbat mot ungdomar på 

olika sätt ex genom 

föräldrakontakter, 

rapporterat för 

narkotikabrott, SOL 14, 

med mera.   

Områdespoliserna har vid ca 

180 tillfällen samverkat med 

skola, fritid, fältare, och 

jobbat uppsökande mot 

medborgarlöftet. Detta har 

bland annat relaterat i flera 

anmälningar om 

narkotikabrott, 

föräldrakontakter, PM till soc, 

med mera.  

 

Utöver den patrull som 

mestadelens jobbar mot 

ungdomar och narkotika har 

polismyndigheten under detta 

tertial anställt ytterligare fyra 

områdespoliser som kommer 

jobba aktivt mot detta 

medborgarlöfte.  

 

Under detta tertial har en 

polisiär satsning utförts mot 



flertal anmälningar om 

narkotikabrott, 

orosanmälningar till 

socialtjänst och flera 

beslag av narkotika.  

 

Under vecka 18 och 19 

genomfördes en satsning 

mot ungdomar som finns i 

narkotikasammanhang. 

Satsningen resulterade i ett 

flertal anmälningar om 

narkotikabrott, 

orosanmälningar samt 

stora beslag av narkotika. 

ungdomar som vistas i 

sammanhang där det finns 

narkotika. Satsningen pågick 

mellan V42-52 och 

resulterade i många 

anmälningar om 

narkotikabrott, flera beslag av 

narkotika, omhändertagna 

körkort, böter, anmälningar 

om drograttfylleri, olovlig 

körning med mera 

  

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”. 

 

Resultaten från 

kommunens 

enkätundersökning 

”Folkhälsa ung” (ANDT) 

har presenterats inom 

Utbildningsförvaltningen. 

Resultatet har även 

presenterats i 

brottsförebyggande rådet. 

Socialförvaltningen ser 

över 

utbildningsprogrammet 

”Föräldrar förebygger”. En 

del, som innebär 

information om olika 

ämnesområden, finns 

redan nu på kommunens 

hemsida. Den andra delen 

Fortsatt redovisning av 

resultat från kommunens 

enkät ”Folkhälsa Ung” 

(ANDT) i 

Utbildningsförvaltningens 

utskott och nämnder. 

Resultatet har analyserats 

vidare och stöd erbjudits 

skolor med oroväckande 

resultat. Insatser från 

central 

utbildningsförvaltning har 

gjorts på enskilda skolor, 

och ett pågående arbete 

sker ute i verksamheterna 

med dessa frågor.    

 

Ny enkät ”Folkhälsa ung” 

(ANDT) har skickats ut till 

berörda klasser (v. 45-47). 

Analys påbörjad. 



ska föräldrarna få via 

föräldramöten.  
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  Arbeta med trygghetsskapande åtgärder i centrala delar av Jönköping  

 

Uppföljning av aktiviteter kopplat till medborgarlöftena för Jönköpings kommun 
 

 

 Arbeta med trygghetsskapande åtgärder i centrala delar av Jönköping 
 

Aktivitet Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 

Polisen ska arbeta med synlighet genom att 

fotpatrullera i Centrum 

Från lokalpolisområdets 

app kan man få fram att 

Polisen har genomfört ca 

130 fotpatruller i centrala 

Jönköping under detta 

tertial. Polismyndigheten 

har dessutom under 6 

veckor utsett en patrull tre 

Under denna tertialperiod 

har polismyndigheten varit 

tvungen att prioritera bland 

arbetsuppgifterna då 

semestern tar en stor del av 

perioden. Vi har dock 

försökt prioritera i största 

möjliga mån att vara 

Minst 200 fotpatruller har 

utförts under detta tertial som 

har genomförts i centrala 

Jönköping. Utöver 

fotpatrulleringen har vi 

prioriterat att utföra en större 

mängd trafikkontroller i 

Centrum ur ett 



dagar i veckan som har 

haft som uppgift att bara 

fotpatrullera centralt under 

hela sitt arbetspass.  

synliga i centrala 

Jönköping.  

trygghetsskapande och 

synlighets perspektiv.  

 

Polisen skall arbeta för synlighet på 

helgnätter i krogmiljön. 

Varje fredag och lördag 

samt helgdagar avsätter 

polismyndigheten 

patruller som 

fotpatrullerar i krogmiljön 

i brottsförebyggande syfte. 

Varje fredag och lördag 

samt helgdagar avsätter 

polismyndigheten patruller 

som fotpatrullerar i 

krogmiljön i 

brottsförebyggande syfte. 

Varje fredag och lördag samt 

helgdagar avsätter 

polismyndigheten patruller 

som fotpatrullerar i 

krogmiljön i 

brottsförebyggande syfte. 

 

 

  

 

Polisen skall använda sina polisvolontärer 

till trygghetsskapande åtgärder.  

 

Varje lönefredag varje 

månad jobbar volontärer 

tillsammans med en 

ansvarig polis ute i 

centrala Jönköping för att 

jobba med synlighet och 

trygghetsskapande 

åtgärder.  

Varje lönefredag varje 

månad jobbar volontärer 

tillsammans med en 

ansvarig polis ute i 

centrala Jönköping för att 

jobba med synlighet och 

trygghetsskapande 

åtgärder. Samt har 

polisvolontärerna varit 

med och arbetet under 

skolavslutningshelgen, 

Pride, insparken av 

studenter samt Dream 

Hack.  

Varje lönefredag varje månad 

jobbar volontärer 

tillsammans med en ansvarig 

polis ute i centrala Jönköping 

för att jobba med synlighet 

och trygghetsskapande 

åtgärder. Samt har 

polisvolontärerna varit med 

och arbetet under Dream 

Hack Winter.  

Kommunen ska stötta föreningar som vill Röda korset och Ingen samverkan har Möte med nattvandring.nu 



trygghets- och nattvandra i centrum och i 

samverkan med föreningar hjälpa till med 

rekrytering av nattvandrare genom 

kommunens frivilligcentral. 

 

nattvandring.nu har varit 

aktiva sammanlagt fem 

kvällar/nätter.  

 

Nattvandring.nu har inte 

haft resurser att jobba med 

ett underlag till 

kommunens 

frivilligcentral.  

kommit till stånd avseende 

kommunens frivilligcentral 

men kommunen har 

erbjudit sin hjälp. 

 

En nattvandring har 

genomförts av 

nattvandring.nu. 

och Röda korset. Båda 

föreningarna har stora 

problem med att få 

tillräckligt många ideella 

krafter som vill arbeta med 

nattvandring varför denna typ 

av verksamhet i princip 

ligger nere. Kommunen ska 

se om det går att förbättra 

arbetet med frivilligcentralen. 

Kommunen ska göra en översyn av 

Juneporten i vilken hänsyn ska tas till 

trygghetsskapande åtgärder.  

Belysningen ses över. 

Kommunen har tagit fram 

ett program som reglerarar 

hur verksamheternas 

skyltar och serveringar.  
 

  

Det är många aktörer som 

är involverade i 

Juneporten. Just nu står 

arbetet stilla mot bakgrund 

av att det inte råder 

samsyn rörande de 

åtgärder som planerats för. 

Ett möte ska hållas under 

hösten i syfte att 

tydliggöra syftet med 

föreslagna förändringar.  

Ny belysning inne i 

Juneporten. Även området 

direkt utanför Juneporten ses 

över i syfte att förbättra 

belysningen. I övrigt står 

arbetet stilla då de olika 

aktörerna inte kommit 

överens om vilka åtgärder 

som ska vidtas.  

Kommunen ska arbeta med att förbättra 

belysningen i centrum på platser som 

upplevs som mörka.  

 

I Juneporten har vissa 

mindre ändringar i 

belysningen genomförts, i 

övrigt planeras för att göra 

mer omfattande 

förändringar i belysningen 

i höst. Ett 

belysningsförslag har 

tagits fram avseende en 

Polismyndigheten 

tillsammans med 

kommunen har börjat titta 

på två centrala platser, 

Vätterstranden samt 

hamnen i Jönköping som 

behöver belysas. Fortsatta 

möten kommer ske under 

kommande tertial. 

Belysningen på västra piren 

är monterad och i drift. 

Ärende avseende 

Vätterstranden är förberett, 

politikerna i tekniska 

nämnden ska fatta beslut i 

januari 2019. 

Belysningen i Rådhusparken 

är i princip färdigställd, 



annan plats i centrala 

Jönköping och 

finansieringen är klar.  

Ärendet ska presenteras i 

Tekniska nämnden innan 

åtgärderna påbörjas. 

 

Arbetet med förstärkt 

belysning i Rådhusparken 

är påbörjat.   

mindre justeringar kvarstår. 

 

 


