Lokala medborgarlöften i Eksjö 2017

Uppföljning av medborgarlöften för Eksjö kommun
Polisens och kommuns arbete med medborgarlöften följs upp tertialsvis.
Uppföljningen avser tredje tertialet 2017.

Medborgarlöften Eksjö kommun 2017

 Att öka den upplevda tryggheten i de östra delarna av kommunen.
 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 i de östra delarna av kommunen.
Aktivitet
Ökad polisiär närvaro i de östra delarna
av kommunen
Genomföra minst tio underrättelsebaserade trafikkontroller med inriktning mot
hastighet, beteende och alkohol/drogpåverkan i östra kommundelen.
Identifiera brottsaktiva personer
Identifiera brottsutsatta adresser
Arrangera minst fyra fritids- och kulturaktiviteter för ungdomar som bygger på
ungdomars delaktighet och idéer.
Kommunen genomför minst två
trygghetsvandringar i den östra
kommundelen.

Tertial 1
På plats vid minst 45
tillfällen sammanlagt 116
timmar
Genomfört minst åtta

Tertial 2
På plats vid minst 15
tillfällen sammanlagt 25
timmar
Genomfört minst fem

Tertial 3
På plats vid minst 10 tillfällen
sammanlagt 20 timmar
Genomfört minst fem

Genomfört
Genomfört
Genomfört.
2 st dansfester, gett stöd till avseende repetitionslokaler, Film och fotokvällar på
ungdomarnas egna initiativ. Två hockeyresor HV71s matcher i Jönköping, ” Sommarkul
8 veckor i hela kommunen och mycket mer
Inplanerat
Genomfördes 17-05-22
Planeras till februari 2018

 Att minska risken för unga att hamna i drogberoende och kriminalitet.
Aktivitet
Genomföra minst tio riktade insatser mot
alkohol och droger i alkohol
Hundsök genomförs varje termin på gymnasieskolan för
att utesluta att det förekommer droger hela

kommunen.

Tertial 1
Genomfört minst åtta
insatser, hundsök på
skolor civilspaning
m.m.

Tertial 2
Genomfört tre insatser, ett
hundsök på skola samt
civilspaning.

Tertial 3
Genomfört sex insatser, två
hundsök på skola samt
civilspaning. Två
informationsmöten för
föräldrar till högstadie- samt
gymnasie-elever.

En DROGPOLICY OCH HANDLINGSPLAN för barn och ungdomar inom barn- och
ungdomssektorns verksamhet har tagits fram.
Elevhälsosamtal har genomförts i förskoleklass, åk 4, åk 8, åk 1 på gymnasiet – förebyggande på
individnivå.
Skickat brev till alla föräldrar åk 1 på gymnasiet där det står om att man ska vara föräldrar och våga
säga nej till tex alkohol.
En plan för psykisk (o)hälsa har utarbetats. Handlar om att upptäcka saker i tid.
5 kuratorer har deltagit i utbildning om familjeperspektiv vid missbruk/psykisk ohälsa i familjen.
All elevhälsans personal gick i våren 2017 en tredagarsutbildning tillsammans med personal från
socialtjänsten. Temat var ”Att stärka barn och föräldraperspektivet vid missbruk och beroende”

Under året genomföra minst fyra samverkansmöten mellan Polisen och Eksjö
kommun om pågående aktiviteter.

Genomfört tre

Fältarbetare finns alltid ute bland
ungdomarna vid både mindre och större
arrangemang.
Information till hushållen om hur man kan få
stöd i arbetet mot våld i nära relation. Via
kommunens hemsida, sociala medier,
hushållstidningen ”Hemma i Eksjö”

Fältarna är ute 2 - 3 kvällar i veckan samt under sk. riskhelger. Vid skolavslutningstider är de
ute de två sista veckorna på terminen.

Genomfört kommunens hemsida

