MEDBORGARLÖFTE 2017
Polismyndigheten, via Lokalpolisområde Södra Vätterbygden, och Habo
kommun lovar gemensamt att under 2017:
 Skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar
Förlängning
Polismyndigheten har tillsammans med Habos kommun valt att förlänga 2016 års medborgarlöften även
under 2017. Anledningen till förlängningen är att bägge parterna anser att medborgarlöftena är
prioriterade och arbetet kring dem är långsiktigt. Vi har tagit lärdom av arbetet som genomförts 2016 och
kommer att fortsätta utveckla det under 2017 för att nå ett ännu bättre resultat.
Tillsammans kommer vi bland annat jobba med följande aktiviteter 2017:
 Polisen kommer utföra hund-sök 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.
 Försöka utveckla sociala insatsgrupper i kommunen.
 Områdespoliserna ska fortsätta sina täta kontakter med skola, fritid, socialtjänst för att tidigt
upptäcka tecken på ungdomar som är på väg in i kriminalitet.
 Habo kommuns ska fortsätta sitt aktiva arbete med frågor rörande alkohol, narkotika, droger och
tobak (ANDT) och med Habo kommuns drogpolitiska handlingsprogram.
Syfte med medborgarlöften
Polisens uppdrag är tydligt: ”Närmare medborgarna, mer tillgängliga och tillsammans leder vi det brottsbekämpande arbetet för trygghet, rättssäkerhet och demokrati”. Kommunens brottsförebyggande arbete
omfattar såväl arbete bland barn och ungdomar, fysiska trygghetsåtgärder, åtgärder som fastighetsägare
vidtar och arbete på individnivå.
Polisen och Habo kommun har en lång tradition av samarbete och det har sedan många år funnits ett avtal
om samverkan. 2015 ombildades Polisen till en sammanhållen myndighet för hela Sverige och därför
kommer Habo kommun och Lokalpolisområde Södra Vätterbygden teckna en ny samverkansöverenskommelse inför 2016. Denna överenskommelse kommer att gälla tills vidare.
Som en utveckling av samverkansöverenskommelsen och som ett led i arbetet med demokratifrågor, ska
Habo kommun och Lokalpolisområde Södra Vätterbygden dessutom enas om ett eller flera årliga
Medborgarlöften. Dessa utgår ifrån de olika delprogrammen som finns under ”Handlingsprogram för
trygghet och säkerhet 2015-2018”.

Hur vi kom fram till medborgarlöftena
Habo kommun och Lokalpolisområde Södra Vätterbygden har tillsammans klargjort en gemensam
lägesbild. För att få en så rättvisande bild som möjligt har vi bl.a. analyserat brottsutvecklingen, tagit
hänsyn till resultat av genomförda trygghetsundersökningar, haft en dialog med medborgarna i
kommunen och inhämtat synpunkter från medarbetare. På så vis har vi skaffat oss samma helhetssyn och
även kommit fram till hur vi ska ta oss an problematiken, vilket finns specificerat i ett handlingsprogram
(delprogrammet ”Brottsförebyggande” under kommunens ”Handlingsprogram för Trygghet och Säkerhet
2015-2018”). Delprogrammet innehåller tre olika fokusområden, med ett flertal åtaganden för både polis
och kommun. Medborgarlöftena är ett försök att offentliggöra resultatet av det arbete som sker på
uppdrag av medborgarna, men är fortfarande bara en del av den samverkan som ständigt pågår i Habo.
Fokusområden
 Ungdomskriminalitet med inriktning narkotika, stöld, skadegörelse och buskörning
 Brott i nära relation
 Bostadsinbrott
Målsättningar och aktiviteter
 Skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar
Medborgarnas önskemål, Polisens underrättelsebild och medarbetarnas erfarenheter visade att
förebyggande arbete med ungdomar och med inriktning mot droger, är det som överlägset flest anser
borde vara prioriterat. Eftersom droganvändning är en inkörsport till annan kriminalitet ger ett proaktivt
arbete mot droger effekter i samtliga fokusområden.
Polisen och Habo kommun har en gemensam målsättning att skapa förutsättningar för en drogfri miljö.
Detta är ett långsiktigt, pågående arbete och där det redan finns mycket samverkan mellan Polis, kommun
och andra aktörer. I delprogrammet ”Brottsförebyggande” framgår målsättningarna under respektive
fokusområde och vem som har huvudansvaret för genomförandet.

Uppföljning
Polisen och kommunen kommer kontinuerligt redovisa hur arbetet fortlöper under 2016, dels internt
enligt uppföljningsplanen i delprogrammen, men även kommunicera till medborgarna vid två tillfällen
under året (maj och september). En skriftlig slutrapport/verksamhetsberättelse presenteras gemensamt
senast 31/1 2017.
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