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Bakgrund
I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan polis och
kommun – för en lokalt förankrad polisverksamhet i hela landet. Handlingsplanen är beslutad
av Rikspolischefen och ska användas som stöd för att den lokala polisverksamheten långsiktigt ska kunna utvecklas i landets samtliga kommuner. Detta ska ske genom att utveckla samsyn kring den lokala problembilden, i syfte att stödja ett effektivare gemensamt arbete för
ökad trygghet och minskad brottslighet.
För framgång i arbetet krävs samverkan och samråd mellan polismyndigheterna och kommunerna för att få en gemensam lägesbild av lokala problem. Utifrån de utvalda problemen skapas en handlingsplan. Där specificeras vilka problemområden som valts ut, målsättningen med
arbetet och en plan för vilka gemensamma åtgärder som är möjliga och lämpliga. Åtgärderna
som väljs ut bör i största möjliga utsträckning vara evidensbaserade.
Det förberedande arbetet avslutas med att en så kallad strategisk överenskommelse inför verksamhetsåret träffas mellan polismyndigheten och respektive kommun.
Innehållet i denna handlingsplan har ett framåtsyftande fokus. Polismyndigheten och kommunerna har, vid sidan om innehållet i denna handlingsplan, kvar sina ordinarie åtaganden som
beslutas inom respektive organisations ordinarie förvaltning.

Gemensam problembild
Under hösten 2008 har Välfärdsrådet i Sävsjö kommun tagit fram en gemensam problembild
över brott och andra problem som skapar ordningsstörningar och otrygghet i kommunen.
Medverkande har varit representanter från kommunens förvaltningar och Polismyndigheten.
Arbetet har gått till så att representanterna har träffats ett antal gånger och diskuterat problem
och orosmoment i kommunen som ger upphov till otrygghet och brottslighet. Underlag för
framtagandet av den gemensamma problembilden har varit statistik från BRÅ samt uppgifter
från områdespolis, skola och kommun. En jämförelseanalys har gjorts där kommunen, i förhållande till folkmängd, har oproportionerligt höga andelar av vissa brottstyper, vilket lyfts
fram i detta dokument. Inför att handlingsplanen skall aktualiseras under 2013 har uppföljning
av aktuell brottsstatistik genomförts.
Polismyndigheten och Sävsjö kommun är att anse som utförare av det som fastställs i denna
handlingsplan och i den strategiska överenskommelsen. Syftet har varit att hitta en modell
som ger en kontinuitet i det brottsförebyggande arbetet. Det är också viktigt för kommunen att
främja och trygga goda uppväxtvillkor för invånarna och därför finns ett särskilt fokus på förebyggande åtgärder mot ungdomar.
En gång årligen görs också en avstämning mellan kommunen och Polismyndigheten gällande
åtgärderna i handlingsplanen.

Översyn av planen inför 2014-2015
På uppdrag av Välfärdsrådet har plandokumentet reviderats inför åren 2014-2015.

2

Prioriterade områden för att minska brottsligheten och öka tryggheten
1. Ungdomar
Bakgrund
Brott som begås av ungdomar är ofta relaterade till bruk av alkohol- och narkotika. I ”Drogförebyggande policy och handlingsprogram för Sävsjö kommun” fastställs nedanstående huvudmål för kommunens drogförebyggande arbete:
”Huvudmålet med det drogförebyggande arbetet är att minska bruket av droger, förebygga
missbruk och skadeverkningar av droger samt att ungdomsåren upp till 18 år skall vara drogfria.”
Vidare leder skolfrånvaro ofta till en situation där barn- och ungdomar undgår vuxenvärldens
tillsyn. Skolk kan därmed innebära möjlighet för ungdomar att begå olika typer av brott.
Motsättningar mellan olika ungdomsgrupper innebär risk för gängbråk och våldshandlingar.
Problematiken accentueras i ett segregerat samhälle. Arbete för att öka förståelsen mellan
ungdomar med olika bakgrund är en mycket angelägen förebyggande verksamhet.
I allt förebyggande arbete bland ungdomar är ett starkt föräldraengagemang grunden. Ett gott
samarbete skola – föräldrar, där metodiken är utformad så att socialt utsatta familjer inkluderas, behöver utvecklas.

Målsättning
 Minska alkohol- och drogkonsumtionen hos ungdomar


Motverka dopingmissbruk genom att öka kunskapen om riskerna.



Arrangera drogfria alternativ i samband med skolavslutningar och liknande



Minska skolket från skolans undervisning



Förebygga motsättningar och konflikter mellan ungdomsgrupper



Förebygga nätmobbning och grooming



Snabb polisinsats vid ungdomsbrott



Ökad kontakt mellan polis, föräldrar och skolpersonal



Främja och stötta föräldraengagemang
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Åtgärder

Åtgärder
Samverkan i ”ungdomsgrupp” som arbetar
drog-, skolk- och brottsförebyggande
(SPS-grupp, Skola, Polis, Socialtjänst)

Ansvarig
Samarbetsparter
Polisen
Rektorer, kuratorer,
vård- och fältpersonal, socialsekreterare, fritidsledare

När
Fortlöpande

Information om alkohol
och droger vid föräldramöten

Polisen
Socialförvaltning
Skola

Fortlöpande

Direktförverkande av
alkohol hos ungdomar,
”Kronobergsmodellen”

Polisen

Vård- och fältpersonal,
Nattvandrarna

Särskild skyndsamhet
Polisen
avseende utredningar då
personer under 18 år är
involverade.
Medling och samtal mellan brottsoffer och gärningsman

Fortlöpande

Fortlöpande

Socialförvaltningen

Fortlöpande
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2. Alkohol- och drogrelaterad brottslighet (Vuxna)
Bakgrund
Sävsjö kommun har ett förhållandevis högt antal alkohol- och drogrelaterade problem jämfört
med andra mindre kommuner. Det finns en tydlig koppling mellan alkohol, narkotika och
brottsutveckling i kommunen. Problematiken måste bekämpas genom aktiva polisinsatser för
att minska tillgången på droger och en god öppenvård till personer med en drogproblematik.
Målsättning


Minska omfattningen av missbruk av alkohol och droger i kommunen



Polisiära aktiviteter för att bekämpa narkotikahandeln



Aktiv krogtillsyn



Kvalitativ behandling på hemmaplan

Åtgärder
Åtgärder

Ansvarig

Samverkande parter

När

Krogkontroller

Polisen
Alkoholhandläggare
Räddningstjänsten
Polisen
Kommun

Länsstyrelsen
Försäkringskassan

1- 2 gånger per år
samt vid behov

Insatser/kampanjer
mot alkohol och droger
Stödinsatser för personer med missbruk

MOA-verksamheten,
IFO

Fortlöpande

Fortlöpande
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3. Trafikbrott
Bakgrund
I kommunen är många invånare speciellt oroade över den ökade trafikintensiteten med buskörningar med moped, hastighetsöverträdelser samt störande körning nattetid. EU-mopeder
har blivit allt vanligare och utgör därmed en ökad risk för gångtrafikanter.
Det har under åren 2010-2012 varit 43 trafikolyckor med personskador varav 1 död, 4 svårt
skadade och 38 lindrigt skadade i tätorten. Tendensen är att antalet trafikkolyckor minskar
likaså antalet svårt- och lindrigt skadade i trafiken.
Målsättning


Information i skolan om trafiksäkerhet i samarbete med NTF och MHF.



Ökad kontroll för att upptäcka trafiknykterhetsbrott och drograttfylleri



Att minska antalet trafikolyckor



Att färre dödas eller skadas svårt i trafiken i Sävsjö kommun



Att ingen dödas eller skadas svårt i trafiken inom det kommunala gatunätet.



Öka trafiksäkerhetsarbetet

Åtgärder

Åtgärder

Ansvarig

Informationsinsats till Polisen
elever och föräldrar
Skolan
Räddningstjänsten
Övervaka utsatta plat- Polisen
ser
Kommun
Snabba Ryck –
SMADIT

Polisen
MOA-verksamheten

Samverkande parter

När

NTF och MHF

Vår och höst

”Rusningstrafiken”
Morgon/Kväll
Fortlöpande
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4. Inbrott bostad
Bakgrund
Inbrott i den egna bostaden är ett starkt integritetskränkande brott. Detta medför att människor
känner en stor otrygghet när de riskerar att bli utsatta för egendomsbrott. Det är viktigt med
snabba åtgärder vid denna typ av händelser. Vidare påverkas trygghetsupplevelsen av om polisinsatsen vid brott försenas. Att skapa en trygg atmosfär kring boendet och en känsla av
samhörighet bland grannar och närboende bör prioriteras.

Målsättning


Öka tryggheten hos kommuninvånarna



Polis snabbt på plats



Brottsplatsundersökningar vid alla bostadsinbrott

Åtgärder
Åtgärder

Ansvarig

Patrullering i bostadsområden

Polisen

Grannsamverkan

Polisen

Medborgarundersökning

Välfärdsrådet

Brottsplatsundersökning
Polisen
Poliskontroller/ Fordons- förarkontroller Polisen
Brottsförebyggande information till före- Polisen
tag i näringslivet

Samverkande par- När
ter
Fortlöpande
Välfärdsrådet
Sävebo

Årligen

År 2014

Securitas
Försäkringsbolag
SNAB

Fortlöpande
Fortlöpande
Fortlöpande
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5. Våldsbrott
Bakgrund
Oron över att utsättas för våldsbrott inomhus/utomhus skapar en stor otrygghetskänsla. Problemet är mångfacetterat och hänger ihop med andra faktorer som exempelvis alkohol, ungdomskonflikter med mera. Därför är det viktigt att både polis, fältassistenter och andra vuxna
finns synliga ute på stadens gator och torg.
Målsättning


Minska våldsbrotten under 2014-15 jämfört med perioden 2012-2013



Aktiv krogtillsyn



Öka tryggheten hos kommuninvånarna

Åtgärder
Åtgärder

Ansvarig

Samverkande par- När
ter
Nattvandrare
Fortlöpande

Polisiär närvaro vid arrangemang i Sävsjö kommun

Polisen

Krogkontroller

Utbildning till krögare/ordningsvakter

Polisen
Länsstyrelsen
Alkoholhandläggare Försäkringskassan
Räddningstjänsten
Polisen
Alkoholhandläggare

1-2 gånger per
år samt vid behov
Vid behov

Förebyggande arbete och
hjälp till utsatta kvinnor

Socialförvaltningen .
Polisen.

Fortlöpande
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6. Tillgänglighet
Bakgrund
En förutsättning för att Sävsjö kommuns innevånare ska känna trygghet i sin vardag är att
polisen är tillgänglig i närområdet. Allmänheten ska beredas möjligheter att på ett enkelt sätt
få kontakt med sin lokalt förankrade polis. En möjlighet att utveckla nya kontaktvägar mellan
polis och allmänhet är att utnyttja internet-mediet.
En viktig aspekt på polisens tillgänglighet är polisiär närvaro i Sävsjö kommun. En målsättning är därför en ökad polisiär närvaro i Sävsjö kommun.
Målsättning


Skapa nya forum polis - allmänhet



Ökad internet-tillgänglighet



Lättillgänglig information



Ökad polisiär närvaro i Sävsjö kommun

Åtgärder
Information om möjliga vägar för
kontakt med polisen
Information till allmänheten

Ansvarig
Polisen
Kommun
Kommun

Samverkande parter
Media och hemsidesansvariga
Polisen
Media

När
Fortlöpande

Frågeforum

Kommun

Fortlöpande

Ökad polisiär närvaro och synlighet i
Sävsjö kommun

Polisen

2014-15

Fortlöpande
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