
  
  

 

 

MEDBORGARLO FTE 2022 
 

Lokalpolisområde Södra Vätterbygden och Jönköpings kommun ska 

gemensamt under 2022: 

 

 Arbeta utifrån den lokala lägesbilden på Råslätt, Öxnehaga, 

Österängen och Ekhagen med brottsförebyggande, trygghets-

skapande och lagförande åtgärder.   

 
Tillsammans kommer vi bland annat arbeta med följande aktiviteter: 

 

Polisiärt arbete 
 

 Polisen ska arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande genom fotpatrullering med ett 

målvärde på minst 800 registrerade tillfällen på Råslätt och motsvarande antal på Öxnehaga, 

Österängen och Ekhagen.   

 Polisen ska arbeta med trafiksäkerhet i syfte att stoppa felbeteenden i trafiken med ett målvärde 

om minst 200 stycken 20 minuters trafikkontroller på Råslätt och motsvarande antal på 

Öxnehaga, Österängen och Ekhagen.  

 Polisen ska arbeta aktivt mot narkotika på Råslätt med ett målvärde om att upptäcka minst 52 

stycken narkotikabrott varav minst 20 procent ska vara förstagångsanvändare av narkotika. 

 

 Polisen ska arbeta aktivt mot narkotika på Öxnehaga, Österängen och Ekhagen med ett mål-

värde om att upptäcka 104 stycken narkotikabrott varav minst 20 procent ska vara förstagångs-

användare av narkotika.   

  



Effektiv samordning för trygghet (EST) 
 

 Kommunen ska ansvara för att fortsatt implementera arbetet med den evidensbaserade 

brottsförebyggande metoden Effektiv samordning för trygghet (EST) som syftar till att skapa en 

gemensam lägesbild som ska delas mellan polis, kommun och Vätterhem.  

 Lägesbild för Råslätt ska tas fram en gång i veckan. 

 Lägesbild för Öxnehaga, Österängen, Huskvarna och övriga Jönköpings kommun ska tas fram 

en gång i månaden.  

 Arbetet med lägesbild innebär även vidare analyser och orsaksanalyser varför åtgärder kommer 

att beslutas löpande under året. Dessa kommer att redovisas vid uppföljningarna varje tertial.  

Samverkan mellan polis och kommun 
 Kommunens strategiska säkerhetsgrupp (SSG) ska träffas minst åtta gånger under året för att 

redovisa gemensamma lägesbilder över aktuella områden i syfte att koordinera resurser och 

åtgärder.  

 Brottsoperativa grupper, s.k. BOS-grupper, ska finnas i samtliga av kommunen prioriterade 

områden1 och ha möten en gång i veckan, bl.a. utifrån aktuell lägesbild.  

 Kommunen ska tillsammans med polisen genomföra 20 ärenden i den sociala insatsgruppen2 

(SIG). 

 Polisen och kommunen ska i övrigt samverka i återkommande och formella möten.  

 

Bakgrund 
Polisen och Jönköpings kommun har en lång tradition av samarbete och det har sedan många år funnits ett 

avtal om samverkan. Sedan 2016 tas medborgarlöften fram årligen.  

 

Syfte med medborgarlöften 
Polisens långsiktiga verksamhetsidé är ”Närmare medborgarna, mer tillgängliga och tillsammans leder vi 

det brottsbekämpande arbetet för trygghet, rättssäkerhet och demokrati”. Medborgarlöften syftar till ett 

effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att polis och kommun bygger 

förtroende samt engagerar och involverar medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer. 

 

  

                                                 
1 Råslätt, Öxnehaga, Österängen och Huskvarna södra. BOS-mötet i Huskvarna omfattar emellertid hela 

orten.  
2 Arbetet med sociala insatsgrupper syftar till insatser för unga som riskerar att bli kriminella och unga 

som behöver stöd och hjälp för att bryta med kriminella nätverk och en kriminell livsstil. Det är 

socialtjänsten som ansvarar för att polisen och andra myndigheter och aktörer görs delaktiga utifrån den 

unges behov. Genom att den unge samt vårdnadshavare lämnar sitt samtycke till att sekretess kan brytas 

kan samtliga aktörer kommunicera med varandra i syfte att hjälpa. 

 



Hur polisen och kommunen kom fram till medborgarlöftena 
Grunden för ett medborgarlöfte är medborgardialoger, vilket kommunen och polisen samlat in tidigare år 

via intervjuer på allmänna platser i Jönköping och i samband med ärenden på polisstationen. Under både 

2020 och 2021 har några sådana dialoger inte genomförts med anledning av Covid-19. Lokalpolisområde 

Södra Vätterbygden har tillsammans med Jönköpings kommun en god bild av läget i kommunen, dels 

utifrån både polisiära och kommunala lägesbilder (som görs gemensamt men med olika metoder), dels 

utifrån en analys av brottsutvecklingen. Även medarbetare inom polisen, kommunen och Vätterhem har 

lämnat synpunkter. Under 2021 har narkotikaförsäljning och öppen användning av narkotika förekommit 

på Råslätt, Öxnehaga och Österängen. Utifrån denna bild ser polis och kommun inte någon annan 

prioritering för 2022 än att gemensamt satsa på dessa områden tillsammans med Huskvarna som har en 

negativ utveckling med skadegörelse på skolor, mindre bränder och ordningsstörningar i centrum 

orsakade av skolelever. Utifrån det underlag kommunen får in via lägesbilder ska polis och kommun 

arbeta med åtgärder för att öka tryggheten på dessa platser, i förekommande fall tillsammans med 

Vätterhem. 

Området Råslätt är av polisen bedömt som ett utsatt område. Ett utsatt område är ett geografiskt 

avgränsat område som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan 

på lokalsamhället. Inverkan är snarare knuten till den sociala kontexten i området än de kriminellas 

utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället. Påverkan kan utgöras av direkta 

påtryckningar, exempelvis genom hot och utpressning, eller indirekta, som  

 offentliga våldshandlingar som riskerar att skada tredje man, 

 narkotikahandel som bedrivs öppet och 

 ett utåtagerande missnöje mot samhället. 

 

Effekten blir att de boende i området upplever otrygghet, vilket i sin tur leder till en minskad benägenhet 

att anmäla brott och att medverka i rättsprocessen.3  

 

Området Öxnehaga har under de senare åren präglats av otrygghet på torget som bl.a. beror på öppen 

narkotikaförsäljning men också att i övrigt brottsbelastade ungdomar vistas på torget. Därutöver bidrar 

den bristande sociala kontrollen till otrygghet, det är helt enkelt för få vuxna som rör sig på och vid 

torget sena kvällar när brottsaktiva ungdomar vistas där. Områdena Österängen och Ekhagen har under 

senare år haft en ökande problematik med narkotikaförsäljning och öppet bruk av narkotika. Att 

problematiken är närbesläktad med den på Öxnehaga beror på att det är samma människor som rör sig 

över dessa tre områden.    

Utöver medborgarlöftet arbetar kommunen och polisen också med brottsförebyggande arbetet utifrån 

Program för trygghet och säkerhet 2019-2022. Kommunens brottsförebyggande arbete omfattar 

arbete med barn och ungdomar, fysiska trygghetsåtgärder, åtgärder som fastighetsägare vidtar, arbete 

på individnivå samt genom kommunens myndighetsutövning. Programmet innehåller sex 

brottsförebyggande fokusområden. 

 Narkotikafri miljö för barn och ungdomar 

 Våld  

 Skadegörelse 

 Stöld och bedrägeri 

 Organiserad brottslighet 

 Våldsbejakande extremism 

                                                 
3 Utsatta områden - Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen, Nationella operativa 

avdelningen (NOA), Underrättelseenheten, juni 2017 (Stockholm). 



 

Utöver dessa fokusområden har programmet ett delprogram kopplat till sig som avhandlar våld i nära 

relation.  

 

Uppföljning 
Varje tertial följs medborgarlöftena upp. Detta sker genom att bl.a. sammanställa underlag och statistik 

från olika system för verksamhetsstöd, följa upp genomförd utbildning och information och göra muntliga 

avstämningar inom berörda verksamheter inom Polisen och kommunen.  

 

Uppföljningen presenteras på polisens webbplats, polisen.se. och Jönköpings kommuns webbplats, 

www.jonkoping.se 
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