Lokala medborgarlöften i Jönköpings kommun 2017

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

Medborgarlöften Jönköpings kommun 2017

 Skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar
 Aktivt trafiksäkerhetsarbete i anslutning till skol- och fritidsmiljöer

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

Tertial 1
Polisen har utfört sju
hundsök på skolor i
kommunen under första
tertialet.
Tillsammans kommer vi ha strategiträffar
Polismyndigheten har
för att tidigt upptäcka tecken på kriminalitet tillsammans med
hos ungdomar.
representanter från
Jönköpings kommun
träffats vid tre tillfällen
jan, mars och april, för att
diskutera gemensamma
lägesbilder runt områden
och ungdomar.
Kommunen ska fortsätta arbetet med sociala Arbetet med sociala
insatsgrupper tillsammans med polisen.
insatsgrupper fortgår och
polisen deltar i styr- och
operativa gruppen. Polisen
och socialtjänst kommer
att försöka utveckla och
förbättra arbetssättet under
året då vi anser att det
finns utvecklingspotential.

Tertial 2
Polisen har inte utfört
några hundsök detta tertial.

Tertial 3
Polisen har utfört två hundsök
på skolor i kommunen under
sista tertialet.

Polismyndigheten har
tillsammans med
representanter från
Jönköpings kommun
träffats vi ett tillfälle, juni,
för att diskutera
gemensamma lägesbilder
runt områden och
ungdomar
Arbetet med sociala
insatsgrupper fortgår och
polisen deltar i styr- och
operativa gruppen. Polisen
och socialtjänst kommer
att försöka utveckla och
förbättra arbetssättet under
året då vi anser att det
finns utvecklingspotential.

Polismyndigheten har
tillsammans med
representanter från
Jönköpings kommun träffats
vi fyra tillfällen, september,
oktober, november samt
december, för att diskutera
gemensamma lägesbilder runt
områden och ungdomar
Arbetet med sociala
insatsgrupper har diskuterat
och polisen tillsammans med
kommunen har bestämt att
representanter från båda
organisationerna skall åka ut
till socialkontoren för att
informera om arbetssättet och
försöka få snurr på metoden.
Vidare pågår arbetet för att
utveckla arbetssättet och
kommunen har under tertialet
startat upp tre SIG projekt.

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

Jönköpings kommun ska fortsätta sitt aktiva
arbete i skolorna kring frågor om alkohol,
narkotika, droger och tobak.

Områdespoliserna har vid
312 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.

ANDT-frågor har tagits
upp i Lokala
samverkansgruppen
(LSG).
Resultatet av ANDTenkäten har analyserats i

Södra vätterbygdens
lokalpolisområde har vid
168 tillfällen arbetat mot
medborgarlöftena i form
av samverkan, separata
insatser och
uppsökandeverksamhet.
Detta har bl.a. relaterat till
flera anmälningar om
narkotikabrott, föräldrar
kontakter, Sol 14, PM soc.
Lokalpolisområdet har
verkat för att samtliga
grenar i lokalpolisområdet
ska ha haft verksamhet i
kommunen i form av
satsning mot
narkotikaanvändning hos
unga. De resurser som
medverkat är hundenheten,
trafikenheten,
utredningsgrupperna, IGV
och områdespoliserna.
Löpande förebyggande
arbete som intensifierades i
samband med
skolavslutning och
skolstart.

Södra vätterbygdens
lokalpolisområde har vid 327
tillfällen arbetat mot
medborgarlöftena i form av
samverkan, separata insatser
och uppsökandeverksamhet.
Detta har bl.a. relaterat till
flera anmälningar om
narkotikabrott, föräldrar
kontakter, Sol 14, PM soc.
V43 genomfördes en riktad
satsning där de flesta
enheterna i Lokalpolisområdet
varit delaktiga mot
medborgarlöftet. Satsningen
ledde till många anmälningar
om narkotikabrott i olika slag.
Flera narkotika beslag togs
och ett stort antal fordon
kontrollerades under veckan.

Löpande förebyggande arbete
i kommunens lokala
samverkansgrupper (LSG).

varje skolas
nätverksgrupp.
I Föräldrar Förebygger (en
föräldramötesserie) kan
alla föräldrar ta del av
kommunens resultat i
AND-undersökningen.

 Aktivt trafiksäkerhetsarbete i anslutning till skol- och fritidsmiljöer
Aktivitet
Polisen ska ha riktade trafikkontroller i
anslutning till skolor och fritidsmiljöer.

Tertial 1
Lokalpolisområdet har
genomfört 74 riktade
trafikkontroller mot
medborgarlöftet. Arbetet
har utförts efter tips från
medborgarna och
egeninitierande
kontrollplatser. Utöver
trafikkontrollerna har vi
arbetat med hög synlighet i
närheten av skolor, och
andra fritidsanläggningar.

Tertial 2
Lokalpolisområdet har
genomfört 115 riktade
trafikkontroller mot
medborgarlöftet. Arbetet
har utförts efter tips från
medborgarna och
egeninitierande
kontrollplatser. Utöver
trafikkontrollerna har vi
arbetat med hög synlighet i
närheten av skolor, och
andra fritidsanläggningar.
Detta har bland annat
relaterat till flera

Tertial 3
Lokalpolisområdet har
genomfört 205 riktade
trafikkontroller mot
medborgarlöftet. Arbetet har
utförts efter tips från
medborgarna och
egeninitierande
kontrollplatser. Utöver
trafikkontrollerna har vi
arbetat med hög synlighet i
närheten av skolor, och andra
fritidsanläggningar. Detta har
bland annat relaterat till flera
ordningsföreläggande om

Kommunen ska vidta fysiska åtgärder på
olycksdrabbade platser.

ordningsföreläggande om
hastighet, rattfyllerier,
olovliga körningar, beslag
av mopeder, föräldrar
kontakter, omhändertagna
körkort. Vi har kraftsamlat
vid flera tillfällen för att
upptäcka unga påverkade
förare av mopeder, bilar
och A-traktorer. De
resurser som använts är
hundpatruller,
trafikavdelningen,
områdespoliser, IGV samt
utredningsgruppen.
I samband med
Inför skolstarten HT 2017
hastighetsöversynen har
genomfördes kampanjen
kommunen genomfört ett
”Walk this way” som
flertal fysiska åtgärder runt uppmuntrar att barn går till
bland annat
skolan istället för att bli
olycksdrabbade platser och skjutsade. Kampanjen
skolmiljöer, i form av
syftar bl.a. till att
hastighetsdämpande
underlätta trafiksituationen
åtgärder och förändrad
vid grundskolorna.
hastighet.

hastighet, rattfyllerier,
olovliga körningar, beslag av
mopeder, föräldrar kontakter,
omhändertagna körkort.
Vi har kraftsamlat vid flera
tillfällen för att upptäcka unga
påverkade förare av mopeder,
bilar och A-traktorer i
anslutning till miljöer där
ungdomar vistas.

Hastighetssänkande åtgärder
vid olycksdrabbade platser
utmed Ekhagsringen vid skola
och fotbollsplan.
Sökt statsbidrag och fått för
åtgärder vid Gräshagsskolan
och Norrängsskolan. Dessa
kommer åtgärdas 2018.
Förberedelser inför
ombyggnation av den
olycksdrabbade
Öxnehagaleden. I november

genomförde kommunen ett
samrådsmöte till vilket
allmänheten var välkommen
för att lämna synpunkter.
Förslaget mottogs positivt.

