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MEDBORGARLOFIE  2022

Polismyndigheten,  via  Lokalpolisområde  Södra  Vätterbygden,  och  Habo  kommun

ska  gemensamt  att  under  2022:

Förlängning

Polismyndigheten  och  Habo  Kommun  har  valt  att  förlänga  2021  års medborgarlöfte  till  att  gälla  även  under  2022.
Anledningen  till  förlängningen  är att  båda  parter  anser  att  medborgarlöftet  rörande  ungdomsrelaterad  brottslighet
är ett  prioriterat  arbetsområde  och  som  är långsiktigt.  Vi  har  tagit  lärdom  av arbetet  som  genomförts  2021  och
kornmer  att fortsätta  utveckla  det  under  2022.

> Arbeta  förebyggaride mot'tmgdomsrelaterad  brottslighet
Inom  brottsområden  som;

-  droger

-  trafik
-  skadegörelse

Tillsatnmans  kommer  vi  bland  annat  arbeta  med  följande  aktiviteter:

Droger

@ Områdespolisen  skall  fortsätta  sin  täta  samverkan  med  skola  och  komtnun  i syfte  att  uppmärksamma,
förebygga  och  minska  problem  relaterade  till  drogmissbruk  och  annan  ungdomsrelaterad  brottslighet.

Utvärdering  av samverkan  sker  varje  tertial  av båda  parter.

*  Polisenskautföraetthund-sökperterminellervidbehovigmndskolaniförebyggandesyfteföratt

skapa  förutsättningar  för  en drogfri  miljö  för  barn  och  ungdomar.

*  Polis  och  kommun  träffas  kontinuerligt  på strategisk  nivå  (SSG  - Strategisk  samverkansgrupp)  för  att
bl.a.  tidigt  upptäcka  tecken  på förekomst  av droger  ikommunen.

*  Starta sociala insats@upper vid behov.
*  Habo  kommuns  ska fortsätta  sitt  aktiva  arbete  med  frågor  rörande  alkohol,  narkotika,  doping  och

tobak  (ANDT)  med  speciella  program  och  med  Habo  kommuns  drogpolitiska  handlingsprogram.

Trafik

*  Polisen  skall  arbeta  med  riktade  trafikkontroller  mot  bilburen  ungdom.  Både  civilt  och  uniformerat  i
samverkan  med  personal  som  har  bilinspektörs  kompetens  minst  nio  gånger  under  året.

*  Polisen  ska  jobb  med  trafiksäkerhet  och  har  som  målvärde  att  utföra  minst  104  stycken

trafikkontroller  under  året.

*  Habo  kommun  ska aktivt  arbeta  för  meningsfulla  aktiviteter  för  bilburna  ungdomar.



SkadegöreNse

*  Polisen  och  Habo  kommun  ska utföra  orsaksanalyser  för  att på ett stnukturerat  sätt  kunna  identifiera

gärningsmönster  och  gärningspersoner.  Därav  är det  av vikt  att polisanmälningar  och  tillbud  till

kommunen  utförs  efter  rutiner  gällande  brott  som  anlagd  brand,  stöld,  rasistiska  klotter,  skadegörelse

med  stor  skadekostnad  etc.

*  Habo  kommun  ska  undersöka  möjligheterna  att sätta  upp  övervakningskameror  på platser  i

kornmunen  som  är drabbade  av skadegörelse.

*  Habo  kommun  skall  verka  för  fler  upplysta  platser  efter  analys  på skadedrabbade  objekt.

*  Genom  information  från  Habos  kommuns  tillbudsrapportering  ska  kornmun  och  polis  jobba

tillsammans  för  att förebygga  fortsatta  tillbud.

Syftet  med  medt»orgarlöfte

Polisens  uppdrag  är tydligt:  "Närmare  medborgarna,  mer  tillgängliga  och  tillsammans  leder  vi  det  brotts-

bekämpande  arbetet  för  trygghet,  rättssäkerhet  och  demokrati".  Kommunens  brotts'förebyggande  arbete  omfattar

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  kom  Habo

kommun  och  Lokalpolisområde  Södra  Vätterbygden  teckna  en ny samverkans-överenskommelse  inför  2016.

Denna  överenskommelse  gäller  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  medborgarR5ften.  De

utgår  ifrån  de olika  delprogrammen  som  finns  under  "Handlingsprogram  för  hygghet  och  säkerhet  2019-2022".

Huy  vi  kom  fram  till  medborgarlÖftena?

Habo  komrnun  och  Lokalpolisområde  Södra  Vätterbygden  har  tillsarnrnans  tagit  fram  en gemensam  lägesbild.  R5r
att få en så rättvisande  bild  som  möjligt  har  vi  bland  annat  analyserat  brottsutvecklingen,  haft  en dialog  med

medborgarna  ikomrnunen  och  inhärntat  synpunkter  från  medarbetare.  På så vis  har  vi  skaffat  oss en gemensam

helhetssyn  och  kommit  fram  till  hur  vi  ska ta oss an den  problematik  som  finns  men  även  kunna  verka  fraämjande

och  f8rebyggande.

Det  finns  specificerat  i "Handlingsprogram  för  Trygghet  och Säkerhet  2019-2022"  i delprograrnmet

"Brottsförebyggande".

Fokusområden

Delprogrammet  innehåller  tre  olika  fokusområden,  med  ett flertal  åtaganden  för  polis  och  kommun.

Medborgarlöftena  är ett sätt  att  offentliggöra  resultatet  av det  arbete  som  sker  på uppdrag  av medborgarna,  men  är

fortfarande  bara  en del  av den  samverkan  som  ständigt  pågår  iHabo.  Samverkan  är en avgörande  del  i vårt

främjande  och förebyggande  arbete  som  pågår  i olika  nätverk  där  polis  och  representanter  från  Habo  kommuns

förvaltningar  finns  representerade.

Fokusornråden  som  vi  belyser  speciellt  är:

>  Ungdomskrirninalitet  med  inriktning  droger,  ringa  stöld,  skadegörelse  och  trafik.

>  Brottinärarelation

>  Bostadsinbrott

Arbeta  förebyggande  mot  ungdomsrelaterad  brottslighet

Medborgamas  önskemål,  polisens  underrättelsebild  och  medarbetarnas  erfarenheter  visar  att det  är framtagna

brottsornråden  som  är mest  frekventa  att  arbeta  mot  under  2022  i Habo  Komrnun.



Polisen  och  Habo  kornmun  har  en gemensam  målsättning  att  jobba  förebyggande  mot  drogmissbnik,  bilburen

ungdom  samt  skadegörelse.  Detta  är ett långsiktigt,  pågående  arbete  och  där  det  redan  finns  mycket  samverkan

mellan  polis  och  kommun.

Uppffiljning

Medborgarlöftena  kommer att följas upp kontinuerligt  var fiärde månad och presenteras på kommunens och
polisens  webbplatser.

Tf  Chef  Lokalpolisornråde  Södra  Vätterbygden  Ordf.  kornmunstyrelsen  Habo


