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Polisen lovar att arbeta med insatser mot narkotikabrottsligheten med fokus på
ungdomar. Detta ska ske i ordinarie verksamhet samt genom ett antal riktade
insatser i samverkan med skola och socialtjänsten i Askersunds kommun.
 Polisen har i ordinarie verksamhet arbetat mot narkotikabrottslighet. Detta har resulterat i
flertal anmälningar gällande narkotikabrott. Under tre arbetspass i januari har
områdespoliserna i Askersund tillsammans med övriga områdespoliser i lokalpolisområde
Hallsberg gjort en riktad insats där fokus varit arbete mot narkotika genom mer uppsökande
verksamhet. Fler sådana insatser planeras att genomföras under året och då även i
samverkan med socialtjänsten.
Polisen lovar att i samverkan med kommunen erbjuda elev- och föräldrainriktade
informationsträffar i skolmiljö, med syfte att öka kunskapen om narkotika.
 Informationsträff har genomförts i februari på Sjöängen med temat ”Unga och droger i
Askersund”. Där deltog polisen och informerade om nulägesbilden gällande narkotika samt
information om olika preparat. Fler informationsträffar eller skolbesök har inte kunnat bokas
in under våren med tanke på Covid-19.
Askersunds kommun och polisen lovar att vidareutveckla samverkan och arbetet med
att förebygga och beivra trafikbrott samt ordningsstörningar i de centrala delarna av
Askersund.
 Under hösten 2019 sammankallade BRÅ-samordnare till ett samverkansmöte med polisen,
kyrkan, Shell, socialförvaltningen och kultur- och fritid. Efter ett antal möten och efter att ha
fått fram en gemensam lägesbild över problembilden vidtogs ett antal åtgärder.
I medborgarlöftet har denna samverkan sedan fortsatt att vidareutvecklats även om gruppen
inte träffats. Ett antal åtgärder planeras så som informationsmöte för fordonsintresserade,
fältassistenter vid särskilda tillfällen samt rekrytering av polisens volontärer.
Parkeringsförbud har införts på olika platser.
Polisen har i sin operativa inriktning prioriterat Askersunds kommun i arbetet gällande
motorburen problematik främst under kvällstid fredag och lördag. Ett flertal ordningsbot har
utfärdats gällande trafikrelaterade brott. Under en helg varje månad har dessutom en polis
med särskild förordnande att utföra flygande inspektioner på fordon tjänstgjort.
I samtal med ungdomar har också ett antal föräldrakontakter tagits samt anmälningar gjort
till socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen.
Askersunds kommun och polisen lovar att genomföra trygghetsvandringar med fokus
på den fysiska offentliga miljön i Åsbro.
 Trygghetsvandring i Åsbro är planerad till september 2020. Vid en trygghetsvandring deltar
boende i området, men också företrädare för lokala föreningar, politiker och polis. Under
inventeringen noteras platser och utrymmen som upplevs som otrygga eller riskerar att bli
brottsplatser, samt vilka konkreta fysiska omständigheter som bidrar till problemen. I
processen ingår att ta fram förslag på lösningar, och trygghetsinventeringen kan sedan ligga
till grund både för större och mindre åtgärder.

