Lokala medborgarlöften i Mullsjö kommun 2020

Uppföljning av medborgarlöften för Mullsjö kommun
Polisens och kommunens arbete med medborgarlöften följs upp tertialsvis.

Medborgarlöften Mullsjö kommun 2020

 Arbeta förebyggande mot trafikrelaterad brottslighet.

Uppföljning av aktiviteter kopplat till medborgarlöftet för Mullsjö kommun
 Skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar.
Aktivitet
Polisen kommer arbeta med
trafikkontroller och på så sätt också öka
upp synligheten av Polis i Mullsjö
Kommun.

Tertial 1
Polismyndigheten har
utfört 175 kontroller av
fordon/personer under
tertialet.

Tertial 2
Tertial 3
130 kontroller av fordon
och personer under tertialet
har inkommit och initierats
av polisen.
Utöver detta har det utförts
32 uppställda
trafikkontroller.

Polisen ska arbeta med riktade kontroller
mot mopeder, A-traktorer och bilburna
ungdomar. Både civilt och uniformerat i
samverkan med bilinspektörer vid minst
tre tillfällen under 2020.

Områdespolisen har
tillsammans med
bilinspektörer haft en
riktad kontroll i Mullsjö
under tertialet.

Områdespoliserna ska fortsätta sina täta
kontakter med ungdomarna och vid
behov kunna informera dem om
trafiksäkerhet.

Två nya områdespoliser
med ansvar för Habo/
Mullsjö tillsattes i februari
och har sedan dess varit
fredade att jobba i
kommunerna. De har
under denna tiden satt sig
in i samverkan och jobbat

Områdespolisen har
tillsammans med kollegor
som har kompetensen till
att inspektera fordon haft
en riktade kontroller i
Mullsjö under tertialet.
Områdespoliserna har
arbetet aktivt ute i området
och träffat ungdomar i
olika samanhang. Vid
behov har de kunnat delge
information om
säkerhetsarbetet.

Mullsjö Kommun ska arbeta med
trafikrelaterade beslut
(hastighetsdämpande åtgärder t ex
upphöjningar, avsmalningar och
sidoförskjutningar i syfte att sänka
hastigheten) för att underlätta polisens
övervakning samt ge möjligheter att
ingripa och begränsa tillgängligheten för
olagliga motordrivna fordon på
kvälls/nattetid.
Mullsjö kommun ska arbeta med att
informera medborgarna om
möjligheterna att starta
”Grannsamverkan” med fysiska
informationsmöten med polis och på den
externa webben.

aktivt för att skaffa sig en
lägesbild över kommunen.
Inga fler
hastighetsdämpande
åtgärder har gjorts.

Krons Väg har gjorts om
till enkelriktad väg med en
breddad GC väg som
ansluter till GC vägen
längs med Kyrkvägen.

Ingen aktivitet genomförts. Ingen aktivitet genomförts.
Lokalpolisområdets
ansvariga för
grannsamverkan är tilltalad
och kommer söka upp
Mullsjö kommun för att se
hur arbetet kan ta fart.

