Lokala medborgarlöften i Mullsjö kommun 2017

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

Medborgarlöften Mullsjö kommun 2017

 Vi ska arbeta för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar.

Uppföljning av aktiviteter kopplat till medborgarlöftet för Mullsjö kommun

 Skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar.
Aktivitet
Polisen kommer utföra hundsök i skolor i
förebyggande syfte för att skapa
förutsättningar för en drogfri miljö för barn
och ungdomar.
Tillsammans kommer vi ha strategiträffar
för att tidigt upptäcka tecken på kriminalitet
hos ungdomar.

Tertial 1
Inga hundsök har utförts

Tertial 2
Inga hundsök har utförts.

Tertial 3
Ett hundsök har genomförts
på Trollehöjdskolan.

Detta arbete har ännu inte
kommit igång då
kommunen saknar en
säkerhetsamordnare för
tillfället.

Detta arbete har ännu inte
kommit igång då
kommunen saknar en
säkerhetsamordnare för
tillfället.

Försöka utveckla sociala insatsgrupper i
kommunen.

Detta arbete är ännu inte
igångsatt.

Detta arbete är ännu inte
igångsatt.

Områdespoliserna ska fortsätta sina täta
kontakter med skola, fritid, socialtjänst för
att tidigt upptäcka tecken på ungdomar som
är på väg in i kriminalitet.

Områdespoliserna har
arbetat uppsökande och i
samverkan med skola,
fritid och fältare vid 23
tillfällen under tertialet.
Detta har bland annat
relaterat till anmälningar

Vår ambition har varit att
få behålla
områdespoliserna under
sommaren men tyvärr har
vi inte lyckats upprätta den
ambitionen i Mullsjö.

Mullsjö kommun har
tillsammans med
polismyndigheten startat upp
gemensamma strategiträffar.
Vi har träffats vid tre tillfällen
för att dela gemensam
lägesbild och jobba fram ett
gemensamt förhållningssätt.
Mullsjö kommun har bokat in
en informationsträff med
Polismyndigheten om SIG
under januari månad.
Lokalpolisområdet har under
tertialet arbetat mot
medborgarlöftet vid 25
tillfällen. Det har rört sig om
besök på skola, fritidsgård,
uppsökande verksamhet vid
bilburen ungdom med mera.

om narkotikabrott,
föräldrakontakter, PM till
soc, omhändertagande.

Områdespoliserna har
arbetat uppsökande och i
samverkan med skola,
fritid och fältare vid 6
tillfällen under tertialet.
Det har främst varit
samverkans möten och
bevakning.
Lokalpolisområdet har
verkat för att samtliga
grenar i lokalpolisområdet
ska ha haft verksamhet i
Mullsjö under tertialet. Vi
har kraftsamlat vid flera
tillfällen för att upptäcka
unga påverkade förare av
mopeder, bilar och Atraktorer. De resurser som
använts är hundpatruller,
trafikavdelningen,
områdespoliser, IGV samt
utredningsgruppen.
Polisens volontärer har
använts i samband med
skolavslutningen i
brottsförebyggande syfte.

Lokalpolisområdet har verkat
för att samtliga grenar i
lokalpolisområdet ska ha haft
verksamhet i Mullsjö under
tertialet. Vi har kraftsamlat
vid flera tillfällen för att
upptäcka unga påverkade
förare av mopeder, bilar och
A-traktorer.
Lokalpolisområdet har under
16 veckor varit tvungna att
omprioriter områdespoliserna
från Mullsjö till Jönköping
med anledning av den rådande
lägesbilden av ungdomar i
kriminalitet. Av den
anledningen så har Mullsjö
kommun inte haft samma
närhet till
områdespolisverksamheten. I
stället har lokalpolisområdet
arbetat för att andra
verksamheter ska vara
verksamma i Mullsjö för att
kommunen skulle ha en
fortsatt eller till och med ökad
polisiär närvaro. Bland annat
har polismyndigheten utfört
42 trafikkontroller under

Mullsjö kommun ska fortsätta sitt aktiva
arbete med frågor rörande alkohol,
narkotika, droger och tobak med speciella
program i skolorna.

tertialet där man kontrollerat
A-traktorer, fortkörning,
rattonykterhet med mera. Ett
flertal böter gällande hastighet
har rapporterats,
ombesiktningar på A-traktorer
har utdelats, föräldrakontakter
har tagits, körkort har
återkallats och flera
rattfyllerister har rapporterats.
Planering för ANDT insats
har påbörjats i Mullsjö
samverkansgrupp.

