Lokala medborgarlöften i Eksjö 2018‐2019

Uppföljning av medborgarlöften för Eksjö kommun
Polisens och kommuns arbete med medborgarlöften följs upp tertialsvis.
Uppföljningen avser tredje tertialet 2019.

Medborgarlöften Eksjö kommun 2018‐2019

 Att öka den upplevda tryggheten på resecentrum och i närområdet.
 Att minska risken för unga att hamna i drogberoende och kriminalitet.

Uppföljning av aktiviteter kopplat till medborgarlöftena för Eksjö kommun

 Att öka den upplevda tryggheten på resecentrum och i närområdet.
Aktivitet
Ökad polisiär närvaro vid resecentrum
Kommunen ska genomföra två
trygghetsvandringar på resecentrum och
i närområdet samt två
trygghetsvandringar i Mariannelund.

Kommunen ska genomföra en
trygghetsvandring vid andra
samlingsplatser i övriga orter i Eksjö
kommun.

Tertial 1
Genomfört ett tjugotal
tillsyner på resecentrum

Tertial 2
Genomfört ett tiotal
tillsyner på resecentrum
Förändringar har gjorts i
järnvägsparken i Eksjö
med fler lampor och
nedtagen häck.
Mörka plaster i
Mariannelund tex vid
skola
Genomfört intervjuer med
ca 200 personer i de östra
delarna av kommunen, där
trygghetsaspekt varit ett
område som berörts.

Tertial 3
Sammanlagt 2019 genomfört
minst 40 tillsyner på och i
anslutning till resecentrum
Genomfört trygghetsvandring
på resecentrum.
Ökat intern samarbete kring
trygghet på plaster har
påbörjats inom kommunen.
Förebygga att plaster kan bli
otrygga plaster eller att
förändra otrygga platser.
Arbetsgruppsmöten med
medborgare, tjänstepersoner
och politik i den östra delen
av kommunen där trygghet
varit ett område som har
diskuterats.

 Att minska risken för unga att hamna i drogberoende och kriminalitet.
Aktivitet
Genomföra minst tio riktade insatser mot
alkohol och droger i hela kommunen.
Kommunen ska ordna en
drogförebyggande föreläsning för
föräldrar och skolpersonal i samverkan
med polisen.

Tertial 1
Genomfört sex riktade
insatser.
Två föräldraträffar med
socialen och polisen

Tertial 2
Genomfört fem riktade
insatser.

Tertial 3
Sammanlagt genomfört
fjorton riktade insatser
Genomförts tillsammans med
polisen

Kommunen ska ordna en
föräldraintroduktion riktad mot
nyanlända som deltar i SFI och i den
östra kommundelen även till föräldrar
som inte deltar i SFI.

Homepartyprojektet har
genomförts sedan
september 2018 där
föräldraskap varit en del.
I introduktionskursen har
föräldrarollen varit en del.
Introduktionskursen
(obligatorisk) har riktat sig
till alla nyanlända från dag
1 – start SFI.

Under 2019 har det
erbjudits SFI för
föräldralediga på
Integrationscentrum.

Under 2019 har det erbjudits
SFI för föräldralediga på
Integrationscentrum.

Polisen och kommunen lovar att under
året genomföra minst fyra
samverkansmöten om pågående
aktiviteter

Genomfört 1

Genomfört 1

Genomfört sammanlagt fyra

