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1. BAKGRUND
Lokalt brottsförebyggande arbete är en viktig gemensam fråga för flera aktörer i samhället, inte
minst för polis och kommun. Ett viktigt steg i det brottsförebyggande arbetet är att polisen och
kommunen samordnar sina insatser. Rikspolisstyrelsen beslutade år 2008 att lokala
polisverksamheter runt om i landet ska utveckla sin samverkan med kommunerna. Utifrån en
gemensam problembild ska kommun och polis teckna överenskommelse samt planera
gemensamma insatser med målet att skapa en trygg och säker kommun.

Gislaveds kommun och polisen har ett bra och väletablerat samarbete som fokuserar på att
minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen. Samarbetet formaliserades första
gången år 2010 genom en handlingsplan. Under år 2016 har samverkan kring det
brottsförebyggande- och trygghetsfrämjande arbetet utökats med Kriminalvården som ny
samverkanspart. Handlingsplanen är nu reviderad och löper under åren 2017-2018.

Innehållet i “Handlingsplan för brottsförebyggande- och trygghetsfrämjande arbete i Gislaveds
kommun 2017-2018” har ett framåtsyftande fokus. Polis, Kriminalvården och kommun har, vid

sidan om innehållet i denna handlingspian, kvar sina ordinarie åtaganden som beslutas inom

respektive organisations ordinarie förvaltning.

1.2 OM GISLAVEDS KOMMUN
Gislaveds kommun är en Ian dsbygdskommun med ca 29 000 invånare fördelat på åtta tätorter

där Gislaved, Anderstorp och Smålandsstenar är de största. Övriga tätorter är Hestra, Reftele,

Skeppshult, Broaryd och Burseryd. 80 % av befolkningen bor i någon av de åtta tätorterna.

Cirka 20 % av befolkningen i Gislaveds kommun är utrikes födda, vilket är högre än
riksgenomsnittet.

Kommunen ligger i sydvästra delen av Jönköpings län och angränsar till tre län och nio
kommuner. Gislaveds kommun korsas av flera viktiga riks- och länsvägar samt har
järnvägsförbindelser i norr och söder. Sysselsättningen präglas av tillverkningsindustri olika

former.

Gislaveds kommun satsar på ett rikt föreningsliv. Föreningslivet är en viktig del av samhället

och har stor betydelse i det brottsförebyggande arbetet.

1.3 DEN NYA POLISMYNDIGHETEN
Den 1 januari år 2015 blev 21 polismyndigheter Rikspolisstyrelsen och Statens Kriminaltekniska
Laboratorium tillsammans “Polismyndigheten Sverige”. Ledorden för den nya myndigheten är

“mer enhetlig” och “närmare medborgarna”. Polisen ska bli mer tillgänglig i lokalsamhället och

samverkan mellan kommunerna och polisen ska stärkas. Mer än hälften av polisens verksamhet
ska bedrivas i lokalpolisområdena.

Varje kommun ska i framtiden ha tillgång till en kommunpolis som driver samverkansarbetet
med kommunerna. 1 direktiven från genomförandekommittéen nämns också att arbeta

långsiktigt med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete utifrån

framtagen problembild. 1 detta arbete kommer närpolisen att spela en viktig roll.
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Den lokala problembilden har tagits fram utifrån ett gemensamt underlag i form av
brottsstatistik, spaningsuppslag, polisiär erfarenhet, medborgar- och medarbetardialoger,
statistiska uppgifter och befolkningsuppgifter. Medborgardialoger genomfördes genom att
invånarna fick svara på enkätfrågor och uttrycka om de anser att det finns några problem i
deras närområde beträffande brottslighet eller otrygghet. Medborgardialogerna hölls vid tre
stycken offentliga tillställningar i Gislaveds kommun. Detta arbete ska leda till att relevanta mål
identifieras och ligger till grund för arbetet med handlingsplan samt medborgarlöfte.
Medborgarlöftet tas fram varje år och ska bidra till att skapa engagemang för ett tryggt
lokalsamhälle bland medborgare och medarbetare. Medborgarlöftet för Gislaveds kommun år
20 1 7 kommer att tas fram parallellt med arbetet med handlingsplanen.

1.4 ARBETE MED HANDLINGSPLANEN
Handlingsplanen består av fyra prioriterade områden; trygghet, trafiksäkerhet, skadegörelse
och drogförebyggande arbete. Inom varje prioriterat område finns övergripande mål. De
prioriterade områdena har i sin tur delats in i olika delområden men särskilda mål för
delområdet. För områden som inte delats in i delområden anges istället delmål. Urvalet av de
prioriterade områdena med respektive delområden har baserats på den gemensamma
problembilden samt genomförda medarbetar- och medborgardialoger.

Denna handlingsplan kommer att i betydligt mindre omfattning detaljstyra på vilket sätt arbetet
ska ske. Snarare ska handlingsplanen ge en gemensam målbild och ange vilken inriktning arbetet
ska ha under giltighetsperioden. Syftet är att ge organisationerna och kommunens olika
förvaltningar större frihet att själva utveckla nya arbetsmetoder och aktiviteter för att uppnå
målen. 1 slutet finns en förteckning över gemensamt framtagna insatser som bedöms som
viktiga för att uppnå målen i handlingsplanen samt ge effekt på indikatorerna.

Handlingsplanen gäller över två år, 2017-2018, och kommer att revideras till år 2019.
Handlingsplanen kan komma att justeras om förutsättningarna för det brottsförebyggande- och
trygghetsfrämjande arbetet förändras. Årlig uppföljning ska ske för varje prioriterat område,
bland annat genom uppföljning av angivna indikatorer som ska mäta effekter och resultat av
genomförda insatser.

1 slutet av handlingsplanens giltighetsperiod ska en utvärdering redovisas inom respektive parts
organisation. En redogörelse ska även delges i Rådet för social hållbarhet i Gislaveds kommun,
som är parternas samverkansarena och ersätter det tidigare lokala brottsförebyggande rådet
(LBRÅ).

1.4.1 RÅDET FÖR SOCIAL HÅLLBARHET
Erfarenheter av samverkan i brottsförebyggande- och trygghetsfrämjande arbete visar på vikten
av en gemensam bild av de lokala problemen. Inom Gislaveds kommun sker denna samverkan i
Rådet för social hållbarhet. Rådet verkar bland annat för utveckling av det brottsförebyggande
och trygghetsfrämjande arbetet samt stödjer tvärsektoriella insatser.

Rådet är placerat under kommunstyrelseförvaltningen och ordförande är kommunstyrelsens
ordförande. Rådsdeltagarna utgörs av representanter för tolv olika organisationer, däribland
polis, kommun, Kriminalvården, Arbetsförmedlingen, Region jönköpings län, och
bostadsbolaget Gislavedshus AB för att nämna några.
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2. PRIORITERADE OMRÅDEN
Ett gemensamt underlag i form av brottsstatistik, spaningsuppslag, polisiär erfarenhet,
medborgar- och medarbetardialoger, statistiska uppgifter och befolkningsuppgifter har legat till
grund för en gemensam problembild.

Ett framgångsrikt förebyggande arbete kräver aktiva insatser. Utifrån den gemensamma
problembilden har följande prioriterade områden och delområden valts ut:

Prioriterat område Delområde

Våld i offentliga miljöer

Trygghet Våld 1 nära relationer

Våldsbejakande extremism

Trafiksäkerhet

Skadegörelse

Drogförebyggande arbete

De gemensamt prioriterade områdena pekar ut de delar i det brottsförebyggande- och
trygghetsfrämjande arbetet som under handlingspianens giltighetstid kommer att ges särskilt
fokus. Inom respektive organisation fortiöper dock brottsförebyggande- och
trygghetsfrämjande insatser inom ramen för ordinarie verksamhet. Exempelvis bedriver
kommun och polis ett aktivt alkohol- och narkotikaförebyggande arbete samt arbete för att
minska inbrott i bostäder.

2.1 TRYGGHET

Vi kan, med stöd av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) nationellt, konstatera att Gislaveds
kommun har en relativt låg brottslighet i förhållande till antalet invånare. Studier kring
trygghetsfrågor (trygghet att vistas utomhus efter mörkrets intåg samt säkrhet mot att
utsättas för brott) visar dock att medborgare i Gislaveds kommun upplever mindre trygghet än
medborgare i andra motsvarande kommuner. Detta styrks även av resultatet av
medborgardialoger genomförda under år 20 1 6 där det framkommer att var femte svarande
känner sig otrygg i kommunen.

Trygghet är per definition en subjektiv känsla och därmed en upplevelse. Brott, olyckor, skador
eller yttringar för medborgarnas oro får efterverkningar i en kommun och medborgare i
Gislaveds kommun anser att trygghetsfrågan är en viktig fråga för kommunen att arbeta med.
Det trygghetsfrämjande arbetet består av många olika delar och samverkan kring dessa frågor
är väldigt viktigt. Nedan redovisas tre delområden i trygghetsfrämjande arbetet som ska ges
särskild prioritet under denna handlingsplans giltighetstid. Dessa ska inte ersätta arbetet som
sker inom respektive organisations ordinarie verksamhet.

Övergripande målsättning

• Öka människors trygghet i Gislaveds kommun.
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• Förstärka samverkan kring trygghetsfrågorna.

Indikatorer

• Nöjd region index — trygghet

Mätmetod

Statistik hämtad från kolada.se

2.1.1 VÅLD 1 OFFENTLIGA MILJÖER
Våld i offentlig miljö handlar i stor utsträckning om så kallade nöjesrelaterade misshandelsbrott.
Den stora majoriteten av både gärningspersoner och offer är unga män. Eftersom
våldsbrottsligheten sker i anslutning till nöjeslivet är den ofta knuten till vissa platser. Det är
också vanligt att gärningspersonen är berusad men det är ännu vanligare att den brottsutsatte
är berusad.

Gislaveds kommun erbjuder medlingsverksamhet vilket innebär att unga gärningspersoner och
brottsoffer får möjlighet att mötas tillsammans med en opartisk medlare för att prata om
brottshändelsen.

Ett förebyggande arbete mot våld i offentliga miljöer kan handla om att minska tillgång på
alkohol och skapa överblickbarhet. Ett platsbaserat arbete (hot spot) kan vara ett sätt att skapa
ramarna för arbetet.

Totalt antal anmälda misshandelsfall i offentlig miljö, 1 Gislaveds kommun

År 2013 2014 2015

Anmälda fall 50 56 55

Studerar man siffror över antalet anmälda misshandelsfall i offentliga miljöer under åren 2013-

20 15 har det varit små förändringar. Trenden är dock negativ om man jämför månaderna
januari - juli 2014-2016. Under dessa månader 2016 har antalet anmälda fall ökat med ca 50 %.

Målsättning för delområde:

• Våldsbrotten ska minska. Målsättningen är att antalet anmälda misshandelsfall i
offentliga miljöer ska understiga 50 stycken

• Ökad polisiär närvaro. Detta omfattar bland annat utsättande av uniformerade poliser
vid specifika platser (hot spots) på specifika tider (hot times) som identifierats i en
brottsmönsteranalys, både för ökad synlighet och ökad upptäcktsrisk.

• Närvaro av nattvandrare, vuxenvandrare, fältare, etc. för att komplettera den polisiära
närvaron (se ovan).

Indikatorer

• Antal anmälda misshandelsfall i offentlig miljö

Mätmetod

Statistik hämtad från polisens brottsregister och kommer att jämföras med tidigare mätningar.
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2.1.2 VÅLD 1 NÄRA RELATIONER

Våld i nära relationer omfattar psykiskt, fysiskt och sexuellt våld, eller hot om våld och kan

förekomma inom alla former av nära relationer.

En kartläggning från år 20 14 (BRÅ) visar att det är ungefär lika stora andelar kvinnor och män

(7,0 respektive 6,7 procent) som uppger att de under år 20 12 blev utsatta för någon typ av

psykiskt eller fysiskt våld av en aktuell eller tidigare partner minst en gång. Däremot är det

vanligare att kvinnor uppger att de blev utsatta upprepade gånger. Det är också betydligt

vanligare att kvinnor blir utsatta för grov misshandel som leder till behov av sjukvård.

Socialstyrelsen har i en rapport från år 2006 (Kostnader för våld mot kvinnor) beräknat att

mäns våld mot kvinnor i Sverige varje år kostar cirka tre miljarder kronor. Beräkningarna gäller

direkta och indirekta kostnader för olika samhällssektorer, bland annat sjukvård, socialtjänst

och rättsväsende.

Mörkertalet är stort eftersom få polisanmäler. En dubbel problematik uppstår för personer där

hedersproblematik ingår, människor med utländsk bakgrund som inte kan språket, äldre,

funktionshindrade, HBTQ-personer samt män som utsätts för våld i nära relationer. Ungas våld

i nära relationer är ett problem som har en tendens att förringas. Tidiga insatser för unga där

attityder och värderingar kring genus och våld bearbetas är därför viktigt.

Genom socialtjänsten har kommunerna ett särskilt ansvar för våldsutsatta vuxna och barn.

Stöd erbjuds genom familjefridsverksamheten “Medverkan” som är ett samarbete med

Gislaveds, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryds kommun. Till “Medverkan” kan alla vända sig till

som upplever att de blivit utsatta för psykisk eller fysiskt våld av någon närstående för att få

stöd och hjälp. Utövaren av våld en nära relation kan också vända sig till “Medverkan” för att få

hjälp. 1 Gislaveds kommun finns även kvinnojouren “Maria” och tjejjouren “Mila” som kommun

och polis samarbetar med i frågor kring våld i nära relationer.

Statens kommuner och landsting, SKL, presenterade år 20 1 6 för första gången “Öppna

jämförelser —Jämställdhet”. Förbättringsområden på nationell nivå som rapporten pekar på är

bland annat bristen aktuella handläggningsrutiner vid tecken på att en person utsatts för våld

eller andra övergrepp av närstående samt att få kommuner (16 %) uppger att de har en aktuell

rutin för att säkra barns skolgång då de befinner sig i skyddat boende.

Målsättning för delområde:

• Verka för att en större andel utsatta, barn och vuxna, skall få stöd och hjälp utifrån
sina behov.

• 1 samarbete mellan myndigheter och med lokala aktörer erbjuda våldsutövare stöd
för att ändra destruktiva beteendemönster och hindra brottsåterfall.

• Stärka tidigt förebyggande arbete med insatser som riktar sig till breda allmänheten
men med särskild fokus på unga.

• Ökad medvetenhet hos aktuella personaigrupper om våld i nära relationer för att
kunna identifiera våldsutsatta, kunna fråga, lotsa rätt och stötta.

• Ta fram skriftliga rutiner för att säkra barns skolgång då de befinner sig i skyddat
boende.

7



Indikatorer

• Medvetenhet hos aktuella personalgrupper om våld i nära relationer för att kunna
identifiera våldsutsatta, kunna fråga, lotsa rätt och stötta.

Mätmetod

En enkät kommer att skickas ut till aktuella personalgrupper.

2.1.3 VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM
Med våldsbejakande extremism avses personer och/eller grupper som brukar våld i syfte att
främja sina politiska och/eller religiösa ståndpunkter. Aktuella grupperingar är den
högerextremistiska vit makt-miljön, den vänster-extremistiska autonoma miljön och den
islamistiska extremistmiljön.

Att förebygga radikalisering och uppkomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande
betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter få fäste i samhället. För att göra detta
krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs
av frågan. Det handlar om både offentliga verksamheter såsom kommun, polis och
säkerhetspolis samt det civila samhällets aktörer såsom idrottsföreningar,
ungdomsorganisationer och religiösa samfund.

Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism behöver kopplas ihop med befintligt
det brottsförebyggan de- och trygghetsfrämjande arbetet.

Målsättning för delområde:

• Förhindra/försvåra etablering av våldsbejakande rörelser i Gislaveds kommun
• Hitta strukturer för hur vi på ett långsiktigt och systematiskt sätt ska arbeta med att

förhindra etablering av våldsbejakande rörelser i Gislaveds kommun
• Öka kunskapen hos personal som kan komma i kontakt med frågor om

våldsbejakande extremism samt hur förebyggande arbete kan bedrivas.
• Ta fram gemensamma rutiner för agerande vid misstanke om att någon dras in i

våldsbejakande miljöer
• Stärka tidigt förebyggande arbete med insatser med särskild fokus på unga.

lndikatorer

• Medvetenhet hos aktuella personalgrupper om våldsbejakande extremism för att kunna
arbeta förebyggande, identifiera riskbeteenden och agera i enlighet med rutinerna.

Mätmetod

En enkät kommer att skickas ut till aktuella personalgrupper.

2.2 TRAFIKSÄKERHET
Regeringen beslutade om nollvisionen år 1997. Den är en vision om en vägtrafik där ingen
människa dödas eller skadas allvarligt. Ett av de stora trafiksäkerhetsproblemen är att vi kör för
fort. Ju högre hastighet desto större risk för trafikolyckor och desto svårare utgång av olyckan
när den inträffar. Trafiksäkerhet och trygghet är två begrepp som ofta används tillsammans. De
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är nära sammankopplade eftersom trygghet kan beskrivas som den upplevda känslan av
säkerhet.

Under våren år 2016 genomfördes olika medborgardialoger i Gislaveds kommun där
medborgarna själva fick uttrycka vad eller vilka problem i kommunen de anser skapar
otrygghet. Cirka 30 % av medborgarnas svar handlade om trafiksäkerhet vilket innebar allt från
höga hastigheter, parkeringsproblem i centrala Gislaved samt andra störande körningar i olika
områden.

1 medborgarlöftet, som ska gälla under 20 1 7, kommer parkeringsproblemen och de upplevda
höga hastigheterna i Gislaveds kommun att beaktas och diverse åtgärder mot problemen
kommer vidtas.

Målsättning för delområde:

• Förbättrad trafiksäkerhet i Gislaveds kommun.
• Förbättrad parkeringsmiljo slaveds kommun.

Indikatorer

• Hastighet

2.3 SKADEGÖRELSE
Skadegörelse är ett brott som riktar sig mot föremål och innehåller många olika typer av gärningar, bland
annat klotter och skadegörelse på bilar samt på byggnader. Det skiljer sig därmed från exempelvis misshandel
som är ett brott som riktar sig mot en enskild person. Däremot kan enskilda personer, företag och kommun
lida stor skada i form av ekonomiska förluster och obehag till följd av skadegörelsebrott.

Enligt BRÅ nationellt är skadegörelse ett typiskt ungdomsbrott och andelen ungdomar bland misstänkta är
förhållandevis stor. Det är främst män som misstänks för skadegörelsebrott men gärningspersonerna
kommer från mycket skilda socialekonomiska bakgrunder.

Antalet anmälda skadegörelsebrott var under början av 2000-talet högt i Gislaveds kommun. Kostnader för
skadegörelse mot kommunala byggnader, främst skolor, nådde en topp runt år 2007. Under sommararen
2014 ökade denna typ av brottslighet i centrala Gislaved. Ett antal ungdomar ertappades och lagför des för
dessa brott. Det blev stora ekonomiska skador, inte minst för Gislaveds kommun. På grund av detta har
Gislaveds kommun satsat på speciella ungdomsaktiviteter och ett utökat antal feriejobb under sommarloven
vilket visade sig vara en positiv satsning och har gett märkbara resultat under somrarna år 20 1 5 och 201 6.

Totalt äntal anmälda skadegörelse i Gisloveds kommun
År 2013 2014 2015
Anmälda fall 198 268 175

Totalt antal anmälda skadegörelse i Gislaved mot stat, kommun och landsting
År 2013 2014 2015
Anmälda fall 29 32 22
Målsättning för delområde:

Skadegörelsen ska minska. Antalet anmälda brott ska inte överstiga 1 75 och antalet
skadegörelse mot stat, kommun och landsting ska inte överstiga 22 per år.
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• Fortsättningsvis arbeta aktivt med sommaraktiviteter och feriepraktik för unga.
• Nattvandringarna ska fortsätta.

Indikatorer

• Totalt antal anmälda skadegörelsebrott 1 kommunen
• Totalt antal anmälda skadegörelsebrott mot stat, kommun och landsting

Mätmetod

Statistik från polisens brottsregister jämförs med tidigare mätningar.

2.4 DROGFÖREBYGGANDE ARBETE

År 20 1 5 minskade antalet anmälda brott mot narkotikastraiflagen med 1 procent till 94 000
brott. Narkotikabrotten tillhör de brottskategorier där antalet anmälda brott i huvudsak är ett
resultat av polisens spanings- och ingripandeverksamhet. Under 2000- talet har polisens
insatser på området skärpts, vilket har gett utslag i statistiken. De anmälda narkotikabrotten
ökade stadigt fram till år 201 3, för att därefter minska. Den senaste tioårsperioden har
narkotikabrotten ökat med 4 1 procent.

Under de tre senaste åren i Gislaveds kommun har antalet anmälda narkotikabrott ökat från
203 stycken år 20 13 till 234 stycken år 201 5. 1 dessa siffror inkluderas både narkotikabrott,
eget bruk samt innehav av narkotika. Fram till och med augusti år 2016 är tendensen att denna
brottslighet kommer att öka ytterligare.

På gymnasiet och kommunens högstadieskolor upplevs drogproblematiken ha förvärrats sett
till både användning och distribution. Skolan har år 2016 tagit fram en handlingsplan för hur
personal ska agera vid misstänkt eller bekräftad användning av droger.

Folkhälsoenkät Ung görs vartannat år. 1 denna rapport, från Regionen jönköpings län, görs en
enkätundersökning av grundskoleelever, i årskurs sju, åtta och nio, om deras hälsa, drog- och
levnadsvanor. Resultaten från enkäten visar på att andelen elever som använt narkotika inte
förändrats så mycket. Bland killar och tjejer i årskurs sju och åtta har andelen ökat med ett
ellerinte förändrats medan andelen minskat bland tjejer och killar i årskurs nio från år 2011 till
år 20 1 5. Det kan dock finnas ett mörkertal 1 denna statistik då det är osäkert om hur många
som svarar ärligt på frågan.

Totalt antal anmälda narkotikabrott, eget bruk och innehav, i Gislaveds kommun där den misstänkte
var 15-20 år.

År 2013 2014 2015
Anmälda fall 77 56 70

Under år 2016 fram till och med oktober har det rapporterats 92 stycken narkotikabrott. Vid
granskning av dessa siffror i förhållande till länets övriga kommuner och om en jämförelse görs
av antalet brott per 1 00 000 invånare placerar sig Gislaveds kommun klart högst i länet. Detta
behöver inte med automatik innebära att det finns mer narkotika i Gislaveds kommun än
övriga länets kommuner. En offensiv och tydlig polislär satsning mot denna typ av brott generar
med all sannolikhet på ett högt utfall i antalet anmälda narkotikabrott. Denna typ av
brottslighet kan hänskjutas till vad polisen benämner som egeninitierade brott. Detta innebär
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att desto mer resurser polisen satsar i en viss kommun eller i ett visst område desto mer brott
uppdagas och anmäls. Detta gäller även vid intensifierade insatser mot en specifik grupp
individer.

Målsättning för delområde

• Antalet elever som uppger sig använda narkotika ska minska.
• Arbeta förebyggande för att förhindra att ungdomar börjar använda droger med fokus

på föräldrar.
• Att så tidigt som möjligt upptäcka missbruk.
• Öka kunskapen hos personal inom skolan om hur de ska agera vid misstänkt eller

bekräftad användning av droger. Förankra “handlingsplan vid misstänkt eller bekräftad
användning av droger.”

Indikatorer

• Folkhälsoenkät ung, elevernas drogvanor
• Antal anmälda narkotikabrott, eget bruk och innehav
• Antal anmälda narkotikabrott, eget bruk och innehav, personer mellan 1 5-20 år.

Mätmetod
Statistik hämtad från Folkhälsoenkät ung samt från polisens brottsregister jämförs med tidigare
mätningar.



3. GEMENSAMT FRAMTAGNA INSATSER
Nedan redogörs en förteckning över gemensamt framtagna som bedöms särskilt viktiga för att uppnå målen
i handlingspianen samt ge effekt på indikatorerna. Utöver dessa sker en hel del brottsförebyggande och
trygghetsfrämjande insatser inom respektive organisations ordinarie verksamhet. De insatser som ligger
inom respektive verksamhets ordinarie verksamhet redogörs inte här.

3.1 INSATSER INOM FOKUSOMRÅDE TRYGGHET
• Ökad polisär närvaro
• Trygghetsstudier i Gislaveds Centrum och Smålandsstenar
• Översyn av säkerhetsrutiner i skolan.
• Samverkanskonferens med polis kommun och kriminalvård
• Skapa samverkansstruktur mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet, SSPF,

kring ungdomar i riskzonen för kriminalitet.

3.1.1 INSATSER INOM DELOMRÅDE VÅLD 1 OFFENTLIGA MILJÖER

• Ökad polisiär närvaro på platser och vid tider då risken för våldsbrott är stor
• Översyn av utökad nattvandring

3.1.2 INSATSER INOM DELOMRÅDE VÅLD 1 NÄRA RELATIONER

• Arbete i skolan för att motverka sexuella trakasserier
• Ta fram skriftliga rutiner för att säkra barns skolgång då de befinner sig i skyddat

boende

3.1.3 INSATSER INOM DELOMRÅDE VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM

• Ta fram gemensamma rutiner för agerande vid misstanke om att någon dras in i
våldsbejakande miljöer

• Utbildningsinsats för aktuella personalgrupper om våldsbejakande extremism samt om
hur förebyggande arbete kan bedrivas.

3.2 INSATSER INOM FOKUSOMRÅDE TRAFIKSÄKERHET
• Riktade hastighetskontroller i centrala Gislaved samt andra speciella platser i Gislaveds

kom mun.
• Utreda hur samt arbeta för att parkeringssituationen i centrala Gislaved förbättras.

3.3 INSATSER INOM FOKUSOMRÅDE SKADEGÖRELSE
• Översyn av utökad nattvandring
• Information till föräldrar/ungdomar i skolorna

3.4 INSATSER INOM FOKUSOMRÅDE DROGFÖREBYGGANDE ARBETE
• Informationsinsats till föräldrar en gång per år.
• Informationsinsats till elever en gång per år.
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4. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER
Lokalt brottsförebyggande- och trygghetsfrämjande arbete är väldigt viktigt för att
kommuninvånarna ska känna sig trygga och säkra.

Ett gemensamt underlag i form av brottsstatistik, spaningsuppslag, polisiär erfarenhet,
medborgar- och medarbetardialoger, statistiska uppgifter och befolkningsuppgifter har legat till
grund för en gemensam problembild. Utifrån den gemensamma problembilden har fyra stycken
prioriterade områden, trygghet, trafiksäkerhet, skadegörelse och drogförebyggande arbete
ansetts som särskilt viktiga. Inom trygghetsområdet finns det delområden vilka är, våld i
offentlig miljö, våld i nära relation och våldsbejakande extremism. Denna handlingsplan kommer
att i betydligt mindre omfattning detaljstyra på vilket sätt arbetet ska ske. Snarare ska
handlingsplanen ge en gemensam målbild och ange vilken inriktning arbetet ska ha under
giltighetsperioden.

Handlingsplanen kommer att följas upp årligen genom bland annat uppföljning av angivna
indikatorer som ska mäta effekter och resultat av genomförda insatser. 1 slutet av
handlingsplanens giltighetsperiod ska en utvärdering redovisas inom respektive parts
organisation.

Gislaved, 2016-12-16

Håkan Boberg

Lokalpolisområdeschef

C/

(nni Karlberg

Kriminalvårdschef

Malm Aronsson

Kommu ndirektör

Marie jor

Kommunstyrelsens ordförande
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