
               

Lokala medborgarlöften i Jönköpings kommun 2020 

Uppföljning av medborgarlöften för Jönköpings kommun 

Polisens och kommuns arbete med medborgarlöften följs upp tertialsvis.  

 

 

Medborgarlöften Jönköpings kommun 2020 
 

 

 Identifiera och arbeta förebyggande på otrygga platser i Jönköpings kommun 

 Arbeta aktivt mot den öppna drogförsäljningen på Öxnehaga, Österängen och Ekhagen och få dessa platser 

att upplevas som trygga  

 
 



Uppföljning av aktiviteter kopplat till medborgarlöftena för Jönköpings kommun 
 

 

 Identifiera och arbeta förebyggande på otrygga platser i Jönköpings 
kommun. 

 

Aktivitet Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 

Polisen ska genomföra en 

enkätundersökning för att identifiera 

otrygga platser. 

 

 På grund av rådande läge 

med Covid-19 så har ingen 

enkätundersökning kunnat 

enomföras.  

På grund av rådande läge 

med Covid-19 så har ingen 

enkätundersökning kunnat 

enomföras. 

 

Polisen ska arbeta förebyggande genom 

fotpatrullering och krogtillsyner i 

krogmiljön natthelger. 

 

Polismyndigheten har inte 

kunnat genomföra så 

många krogtillsyner som 

varit tänkt då krogar och 

restauranger inte varit i 

drift som vanligt pga 

Covid-19. Fotpatrullering 

under natthelger har 

genomförts när det funnits 

folk ute, dock har gatorna 

sista tiden varit näst intill 

tomma på folk. 

Polismyndigheten har 

dock bistått kommunen på 

tillsyner på uteställen för 

att kontrollera trängsel och 

att krogarna följer de 

beslut och 

Fotpatrullering runt 

krogmiljön sker 

kontinuerligt varje helg för 

att upprätthålla ordning 

och säkerhet och främst 

skapa trygghet.  

Krogtillsyner har 

genomförts i begränsad 

utsträckning pga Covid.  

 



rekommendationer som 

råder gällande Covid-19. 

Detta har skett vid 4 

tillfällen. Utöver dessa 

tillsyner har polisen utfört 

två krogtillsyner.  

Kommunen och Polisen ska genomföra 

gemensamma krogtillsyner vid minst fyra 

tillfällen. 

 

Polis, kommun och 

räddningstjänst hade 

planerade tillsynder under 

första tertialet men pga. 

Covid-19 har inga 

gemensamma krogtillsyner 

har utförts. 

Under rådande 

omständigheter med en 

pandemi har tillsynsarbetet 

främst fått inriktas mot 

smittskydd och att 

motverka trängsel. 

Inga gemensamma 

krogtillsynder har utförts 

pga av Corona.  

Gemensam krogtillsyn är 

planerad under tredje tertialet  

Kommunen ska genom en enkät på 

kommunens hemsida samt appen ”Trivs i 

JKPG” låta kommuninvånare identifiera 

otrygga platser för eventuella vidare 

åtgärder.   

 

Analys har inte 

genomförts men data 

samlas in via appen ”Trivs 

i JKPG”. 

 

Analys har inte genomförts 

men data samlas in via 

appen ”Trivs i JKPG”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Arbeta aktivt mot den öppna drogförsäljningen på Öxnehaga, Österänge 

och Ekhagen och få dessa platser att upplevas som trygga.  

 

Aktivitet Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 

Polisen ska arbeta med synlighet och 

kommunikation med medborgarna 

genom att fotpatrullera på områdena, 

främst Öxnehaga. 

Polismyndigheten har 

fotpatrullerat över 500 

tillfällen senaste tertialet 

på givna områden. Utöver 

fotpatruller har vi arbetet 

med synlighet genom 

trafikkontroller. Polisen 

har utfört ca 40 

trafikkontroller samt 

ytterligare fem kontroller 

som krävt större resurs 

och bredare kompitens så 

som flygande besiktning 

med mera. Polispatrull 

med hund har patrullerat 

och tränat på områdena 

vid 50 tillfällen under 

tertialet.  

Polismyndigheten har 

fotpatrullerat minst 608 

tillfällen senaste tertialet 

på givna områden. Utöver 

fotpatruller har vi arbetet 

med synlighet genom 

trafikkontroller. Polisen 

har utfört ca 26 

trafikkontroller. 

 

 Polispatrull med hund har 

patrullerat och tränat på 

områdena vid 16 tillfällen 

under tertialet. 

 

Polisen ska tillsammans med kommunen 

ge boende på Öxnehaga förutsättningar 

för att starta upp Grannsamverkan i 

den delen som innehåller flerbostadshus. 

Grannsamverkan bygger därefter på att 

de boende själva driver arbetet. 

Kontakt mellan Vätterhem 

och polis har skett vid 

flera tillfällen. Just nu 

ligger bollen hos Polisen 

för vidare kontakt med 

hyresgästföreningen. 

Ingen förändring mot 

tidigare tertial.  

 



 Kontakt planerad när läget 

runt Covid-19 är mer 

balanserad. 

Kommunen ska informera och utbilda 

yrkesverksamma som kommer i kontakt 

med barn och ungdomar i de aktuella 

områdena om rutiner för orosanmälan 

till Socialtjänsten enligt 14 kap 1 §, 

Socialtjänstlagen (SoL). 

 

Utbildning har inte 

genomförts under denna 

period.   

Utbildning har inte 

genomförts under denna 

period. 

 

 

  

 

Kommunens strategiska säkerhetsgrupp 

(SSG) ska träffas kontinuerligt för att 

redovisa gemensamma lägesbilder över 

aktuella områden i syfte att koordinera 

åtgärder och resurser. 

SSG har haft tre möten 

under denna period.  

SSG har haft tre möten 

under denna period. 

 

Kommunen ska tillsammans med 

Vätterhem se över möjligheterna att 

förändra Öxnehaga torg i syfte att skapa 

en tryggare mötesplats. 

 

Ett större projekt har 

startats upp med 

stadsbyggnadskontoret 

som beställare. Syftet är 

att skapa ett socialt 

hållbart och attraktivt 

Öxnehaga. Projektet har 

fyra delprojekt; 

exploatering, 

reinvestering, mobilisering 

och infrastruktur. Det är 

inom delprojektet 

reinvestering som torget 

ingår tillsammans med 

lek- och andra 

aktivitetsytor samt 

På själva torget har ännu 

ingenting synligt 

genomförts. 

 

I norra parken har en scen 

(backstage) byggts till vid 

basketplanen (backyard). 

Lekplatser har setts över 

och anpassats till både 

mindre och större barn. 

Grillplats har sällts i 

ordning i anslutning till 

lekplats. 

 



Bondberge 

Kommunen ska tillsammans med 

Polisen ha påbörjat minst två ärenden i 

den sociala insatsgruppen, SIG, med 

ungdomar från aktuella områden.  

SIG har ännu inte startat 

pga. att kommunen saknar 

samordnare. Kommunen 

har under tertialet startat 

en rekrytering av 

samordnare för SIG.  

Medarbetare till den enhet 

som ska börja arbeta med 

SIG har rekryterats och 

arbetet beräknas kunna 

komma igång under 

hösten. Pga. 

anställningsstopp saknas 

viss personal. Inget SIG-

ärende har ännu startats 

upp. 

 

Kommunens personal från fritid, fält, 

skola ska tillsammans med Vätterhem 

och områdespolis fortsätta sin veckovisa 

samverkan på Öxnehaga genom så 

kallade ”torsdagsmöten”.  

Torsdagsmöten har hållits 

kontinuerligt under hela 

perioden. I början av året 

fokuserades mycket av 

arbetet mot 

trygghetsfrågor. Under 

vårens gång har man haft 

stort fokus på 

konsekvenserna för barn 

och unga med anledning 

av Covid-19, särskilt vad 

gäller sjukdom i familjen, 

försämrad ekonomi i 

familjen, skolnärvaro, oro 

m.m. På mötena har man 

också börjat blicka fram 

mot sommarlovet och dess 

aktiviteter för barn och 

unga på området. 

Torsdagsmöten har hållits 

kontinuerligt under hela 

sommaren. Samverkan har 

upplevts positivt av 

samtliga parter. Såväl 

Vätterhem som kommunen 

och civilsamhället har 

bidragit till aktiviteter på 

området under hela 

sommaren 

(sommarKRAFT).  

 

Det finns tankar om att 

byta mötesdag till tisdag 

då det eventuellt kan 

fungera bättre med de 

scheman som finns att 

förhålla sig till. 

 



 


