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Medborgarlöfte
Gnosjö kommun och polisen lovar att arbeta mot narkotikabrottslighet med extra
fokus på ungdomar 15-20 år.
Löftet innefattar även arbete mot en förbättrad trafikmiljö på utvalda platser samt
att under året genomföra en trygghetsvandring i Gnosjö.
Detta gör vi genom att:
•

genomföra minst 2 insatser i Gnosjö kommun i syfte att minska draganvändning
bland unga. Insatserna ska genomföras i samverkan med kommunens
fältverksamhet.

•

genomföra åtgärder mot beteendebrott och höga hastigheter i trafiken.
Prioriterade gator och vägar är Järnvägsgatan och Anderstorpsvägen i centrala
Gnosjö samt områden intill skolorna i Gnosjö och Hillerstorp.

•

genomföra en trygghetsvandring i centrala Gnosjö och området kring Bäckaskolan.

Effekt
• Av erfarenhet vet vi att en minskad draganvändning reducerar annan kriminalitet.
•

Ökad synlighet och återkommande trafikkontroller leder till förbättrad
trafiksäkerhet och ökad trygghet för invånarna i området.

Bakgrund
Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt
med det brottsförebyggande arbetet. Medborgarlöften är en del av polismyndighetens nya
arbetssätt och innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkt för de mål som
polisen arbetar med lokalt.
Med utgångspunkt från existerande samverkansöverenskommelse mellan kommun och
polis skapas lokala medborgarlöften. Löftenas mål är att öka tryggheten och minska
brottsligheten. Detta sker genom att polis och kommun genomför aktiviteter, var för sig
och tillsammans.
Gnosjö kommun och lokalpolisområde Värnamo har efter medborgar- och
medarbetardialoger, samt inhämtning av statistik och information från polisens
underrättelse tjänst, tagit fram en läges bild över kommunen. Under 2018 har
medborgardialoger genomförts i centrala Gnosjö och Hillerstorp.
Läges bilden över Gnosjö kommun har inte nämnvärt förändrats sedan 2017, vilket gör att
de fokusområden som då identifierades finns kvar även i 2018 års framtagna
gemensamma läges bild. Narkotikabrottsligheten och då främst bland yngre samt
trafiksäkerhetsarbetet lyfts ut som kommande medborgarlöften i Gnosjö kommun under
2019. Som en uppföljning av tidigare års medborgarlöfte, beträffande "tryggheten" i
centrala Gnosjö, kommer en trygghetsvandring att genomföras i centrala Gnosjö under
2019. Övriga fokusområden kommer att beaktas och prioriteras i den upprättade
handlingsplanen mellan Gnosjö kommun och polisen som kommer att gälla för åren
2019-2022.
Fokusområden

Trafiksäkerhet/hastighet
Narkotikabrottslighet
Stölder/bostadsinbrott
Våldsbrott

Uppföljning
Uppföljning ska ske tertialvis och kan följas på polisens hemsida-polisen.se.

. . .~
. . . . . . . . .¼ _ _ _.
Kristine Hästmark
Kommunstyrelsens ordförande

Håkan Boberg
Lokalpolisområdeschef Värnamo
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1. 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 en
gemensam lokal problembild skapas, i syfte att stödja ett effektivare gemensamt arbete för
ökad trygghet och minskad brottslighet.
För framgång i arbetet krävs samverkan och samråd mellan polismyndigheten 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.
Gnosjö kommuns lokala brottsförebyggande arbetsgrupp (L-BRÅ) är organiserad under
Forum välfärd och består av representanter från ordförande i kommunstyrelsen, miljö-och
byggförvaltningen, socialförvaltningen, skolförvaltningen, Gnosjöandans näringslivsförening,
pensionärsorganisationen, polismyndigheten, Järnbäraren (kommunens fastighetsförvaltning)
och räddningstj änsten
L-BRÅ sammanträder fyra gånger per år.
Det förberedande arbetet avslutas med att en så kallad strategisk överenskommelse träffas
inför verksamhetsåret mellan polismyndigheten och respektive kommun.
Innehållet i denna handlingsplan har ett framåtsyftande fokus. Polismyndigheten och
kommunen har, vid sidan om innehållet i denna handlingsplan, kvar sina ordinarie åtaganden
som beslutas inom respektive organisations ordinarie förvaltning.
Det lokala brottsförebyggande rådet, som ligger under Forum välfärd, är att anse som utförare
av det som fastställs i denna handlingsplan och i den strategiska överenskommelsen.

2. Fakta Gnosjö kommun
Gnosjö kommun är en småländsk kommun med cirka 9 800 invånare. Kommunen är belägen i
den sydvästra delen av Jönköpings län.
Gnosjö är kommunens centralort med cirka 4 500 invånare. Utöver centralorten finns
tätorterna Hillerstorp, Kulltorp, Marieholm, Nissafors, Törestorp och Asenhöga.
Cirka 2 000 av kommunens invånare bor på landsbygden.
Kommunen gränsar till Gislaved, Värnamo och Vaggeryds kommuner (GGVV) och bildar
tillsammans med dessa Gnosjöregionen, ett av Sveriges starkaste industridistrikt.
Cirka 54 % av invånarna är sysselsatta i tillverkningsindustrin vilket kan jämföras med hela
Sveriges andel på cirka 15 %. I kommunen är 23 % av invånarna utrikes födda.
Drygt 2 500 personer pendlar in till kommunen varje dag medan drygt 1 200 pendlar ut från
kommunen.
Jämfört med övriga riket har Gnosjö kommun en något större andel ungdomar (10-20 år) samt
något fler 45-64 åringar.
I kommunen finns High Chaparral, en västerninspirerad temapark och Store Mosse
nationalpark, som årligen besöks av ett mycket stort antal turister.
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3. Den nya polismyndigheten
Den 1 januari 2015 bildades den nya Polismyndigheten. Ledord för den nya myndigheten är
"mer enhetlig" och "närmare medborgarna". Polisen ska bli mer tillgänglig i lokalsamhället
och samverkan mellan kommunerna och poliserna ska stärkas. Mer än hälften av polisens
verksamhet ska bedrivas i lokalpolisområdet.
Den lokala problembilden kommer att belysas genom medborgardialoger, kontakter med
lokala aktörer och kommunen. Medborgardialoger kan genomföras genom personliga möten,
offentliga samlingar, trygghetsundersökningar osv. Detta arbete ska leda till att relevanta mål
identifieras. En del av dessa mål är medborgarlöften som ska bidra till att skapa engagemang
för ett tryggt lokalsamhälle bland medborgare och medarbetare.
Varje kommun i Sverige ska i framtiden ha tillgång till en kommunpolis som driver
samverkansarbetet med kommunerna.
I direktiven från genomförandekommitteen nämns också att det i framtiden bör finnas poliser,
benämns som närpoliser/områdespoliser, i varje lokalpolisområde som har till sitt uppdrag att
arbeta långsiktigt med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
utifrån framtagen problembild.

4. Gemensam problembild
Kontinuerligt under 2017-2018 har kommunstyrelsens arbetsutskott och företrädare från
polismyndigheten i samverkan haft en dialog, om specifika problemområden som finns i
Gnosjö kommun. Även andra faktorer, som kan skapa otrygghet i kommunen, har diskuterats.
Problembild beträffande punkterna 5, 6 och 7 har tagits fram utifrån polisiär statistik som
visar den problembild som rör Gnosjö kommun samt efter dialog som fortlöpande sker med
kommunens säkerhetssamordnare och fältsekreterare.
Under dessa samverkansmöten har det konstateras att Gnosjö kommun har en förhållandevis
låg kriminalitet, men att vissa brottstyper ibland tenderar att öka. I aktuell handlingsplan har
tre problemområden prioriterats varvid åtgärdsplaner tagits fram för respektive
problemområde.
Som grund för diskussionerna har brottsförebygganderådets (BRÅ) material över totalt
anmälda brott, Statistiska Centralbyråns(SCB) befolkningsstatistik, Sveriges Kommuner och
Landstings(SKL:s) Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet, samt brottsiffror från egen
myndighet beaktats.
Efter att ha studerat siffror från SKL:s rapport, Öppna jämförelser- Trygghet och säkerhet,
hamnar Gnosjö kommun på plats 66 i Sverige av 290 kommuner och på plats 3 i Jönköpings
län. I undersökningen är det fyra faktorer som bedöms och ger ett sarnmanvägt värde.
Aktuella faktorer är antal personskador (oavsiktliga skador där personerna varit inskrivna på
sjukhus minst ett dygn), våldsbrott, bränder och stölder per tusen invånare.
Underlaget och siffrorna i rapporten gäller för år 2017.
Under 2018 har medborgardialoger genomförts i centrala Hillerstorp och Gnosjö. Det som då
framträder tydligast är en önskan om förbättrad trafiksäkerhet och då främst på de höga
hastigheterna i centrala Gnosjö, oro över narkotikaproblematiken i kommunen med
tyngdpunkt på de yngres missbruk samt trygghetsfrågor (området runt Bäckadalsparken samt
Järnvägsstationen) Dessa fokusområden kommer att beaktas och till vissa delar lyftas ut till
kommande medborgarlöfte.
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5. Trygghet
5.1 Våldsbrott
Under 2017 anmäldes omkring 84 200 misshandelsbrott i Sverige. Den Nationella
trygghetsundersökningen (NTU) visar att 2,7 procent av befolkningen (16-79 år) har utsatts
för misshandel under 2016, vilket motsvarar cirka 202 000 personer. Det är en högre nivå än
2015, då 2,0 procent utsattes. Under perioden 2005-2015 var trenden svagt nedåtgående, men
i och med ökningen 2016 är andelen utsatta tillbaka på samma nivå som 2005.
2008 anmäldes 41 44 7 misshandels brott mot man äldre än 18 år, 29 926 mot kvinna äldre än
18 år och 17 193 mot barn 0-17 år. 2017 anmäldes 32 611 misshandels brott mot man, 27 963
mot kvinna och 23 635 mot barn. Således har antalet anmälda brott under perioden 2008-2017
minskat med ca 22% beträffande våld mot män, ca 6 % mot kvinnor men ökat med ca 34 %
mot barn.
Antalet anmälda misshandelsfall, i offentlig miljö, i Gnosjö kommun varierar ganska kraftigt
från tid till tid. Efter att ha stigit under några år fram till 2013 har en minskning skett under
2014 och 2015. Under 2016 ökade antalet ganska kraftigt men föll sedan tillbaka under 2017
till ungefär samma nivå som 2014-2015. Eftersom kommunen befolkningsmässigt är ganska
liten så är dock de numerära talen relativt små.
Gnosjö kommun erbjuder också i samarbete med Värnamo, Vaggeryd och Gislaveds
kommuner även medling vid brott. Medling vid brott är en möjlighet till en frivillig
kommunikation mellan den eller de som har begått ett brott och den eller de som blivit utsatta
för brottet/brotten, allt under ledning av en opartisk utbildad medlare.
Medling kan erbjudas till alla som begått ett brott, men är främst tänkt att användas till
personer under 21 år samt till de brottsutsatta.
Medling ersätter varken en polisutredning eller en domstolsförhandling utan syftet med
medling är att parterna, parallellt med den ordinarie rättsprocessen och utifrån egna personliga
behov och önskemål, ges möjlighet till att bearbeta sina upplevelser av brotten och dess
konsekvenser.
Under 2017 anmäldes omkring 12 000 misshandelsbrott i Sverige där gärningspersonen var i
nära relation med offret. I den Nationella trygghetsundersökningen uppger 18 procent av de
som utsattes för misshandel under 2016 att gärningspersonen var en närstående.

Den 31 december 2015 skedde ett namnbyte av brottskoder gällande misshandel i/ej i nära
relation (9349-9356) i polisens anmälningssystem. Begreppet "i nära relation" specificerades
till "är eller har varit gift, sambo eller har gemensamma barn". Efter bytet har antalet
registrerade anmälda misshandelsbrott i nära relation minskat.
De två vanligaste brottstyperna är systematiska kränkningar och försök att inskränka friheten.
En del utsätts för både fysiskt och psykiskt våld inom relationen. Det är vanligare att kvinnor
utsätts för grövre våld Bland de personer som blev utsatta för grov misshandel uppgav 29,1
procent av kvinnorna och 2,4 procent av männen att de uppsökte, eller hade behövt uppsöka,
en läkare, sjuksköterska eller tandläkare. Merparten polisanmäler inte Det i särklass vanligaste
skälet till att man inte polisanmält det man utsatts för, är enligt denna kartläggning att man
betraktar händelsen som en småsak. Att man i stället redde ut händelsen på egen hand anges
också ofta som skäl.
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Brott i nära relation är också i allra högst grad en brottstyp som inkluderas i trygghetsfrågan.
Från 2014 till 2015 ökade antalet anmälda brott i Gnosjö kommun med ca 60 % (från 16 till
26 anmälningar). Utvecklingen under 2016-2017 visar att på en minskning med ca 10%. (från
34 anmälda brott till 25 stycken).
När det gäller denna brottstyp är mörkertalet mycket stort och statistiken påverkas av
förändringar i benägenheten att anmäla brott.
Sedan en tid tillbaka har kommunerna i landet ett utökat ansvar vad gäller att ge stöd och
hjälp till personer som blivit utsatta för brott enligt Socialtjänstlagen.
För att påvisa kommunens ansvar vad gäller brottsutsatta kan man läsa följande i
Socialtjänstlagens 5 kap 11 §.

Brottsoffer
Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes
närstående får stöd och hjälp.
Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller
andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin
situation.
Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får det
stöd och den hjälp som de behöver.
Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp
av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den '1.Jälp
som barnet behöver. Lag (2012:776).
I samarbete mellan Värnamo, Vaggeryd, Gislaved och Gnosjö kommun erbjuds ett väl
fungerande familjefridsarbete genom enheten "Medverkan". Till "Medverkan" kan alla vända
sig som upplever att de blivit utsatta för psykiskt, fysiskt, materiellt, ekonomiskt, sexuellt och
latent våld samt försummelse av någon närstående för att få stöd och hjälp. Om man använt
våld i en nära relation kan man också vända sig till "Medverkan" och få hjälp att hitta nya
strategier på hur man kan hantera konflikter på ett adekvat sätt och likaså om man bevittnat
våld i ens nära relation. Vidare står "Medverkan" för utbildning av och rådgivning till
yrkesverksamma såsom exempelvis polis, socialtjänst, region, skolväsende osv.

Nattvandring
Nattvandring/vuxenvandring sker i både Gnosjö och Hillerstorp under delar av året. I Gnosjö
sker nattvandringen på fredagar och lördagar mellan klockan 21. 00-24. 00. I Hillerstorp sker
nattvandring på fredagar mellan klockan 18.30-21.00 och 21.30-24.00.
Nattvandrarnas uppgift är att gå runt i samhället och vara vuxna medmänniskor till ungdomar
som behöver stöd just då. Genom nattvandring skapas förtroende och trygghet för
ungdomarna som rör sig i samhället. Det kan handla om att lyssna, plåstra om eller bara låna
ut en mobil så att en ungdom kan ringa hem, men den viktigaste uppgiften som nattvandrare
är att bara synas. Vuxennärvaro leder till tryggare miljöer för kommunens ungdomar.
Nattvandring är också en del av medborgarlöftet. Ytterligare en del av vuxennärvaro är att
kommunens fältsekreterare arbetar där kommunens ungdomar befinner sig även om det är
utan för Gnosjö. Exempelvis vid fester, marknader och festivaler i närliggande städer.
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Misshandel i offentlig miljö

Positivt är att efter 2013 har antalet anmälda misshandelsbrott i offentlig miljö sjunkit i
Gnosjö kommun.
2015 anmäldes 12 misshandelsbrott i offentlig miljö
2016 anmäldes 24 misshandelsbrott i offentlig miljö
2017 anmäldes 16 misshandelsbrott i offentlig miljö
Medelvärdet på antalet anmälda brott under de senaste tre åren är 17.
Målsättningen är att antalet anmälda misshandelsbrott under 2019-2022 årligen ska understiga
15 anmälda brott.

Målsättning
•
•

Förebygga och minska antalet misshandelsfall.
Särskilt fokus ska läggas på misshandel bland unga 15-21 år.

När/Mål
Kontinuerligt. Fokus
under skoltid och på
helger.

Åtgärder
Förebygga våldsbrott
genom att tidigt
upptäcka riskbeteende
bland ungdomar.

Polisen
Kontinuerlig dialog i
samverkan med
kommunala
tjänstemän.

Kommunen
Fältsekreterare efter
dialog med ungdomar
och elevhälsa.

N attvandring på
helgkvällar.

Medverka vid
informationsträffar
med nattvandrarna.

Fredagar-lördagar
Fältsekreterarna
ansvarar för schema- under del av året.
läggning, stödjer samt (april-oktober)
motiverar vikten av
vuxnas synlighet på
kvällar.

5.2. Trafiksäkerhetsarbete
I polisens nya nationella trafikstrategi ska arbetet fokuseras mot de alltför höga hastigheterna
på vägarna och på trafikanter som framför sina fordon under påverkan av alkohol eller andra
droger.

Sverige har sedan 2007 som mål att antalet omkomna i vägtrafikolyckor ska halveras till
2020, det innebär att antalet omkomna i trafiken då inte får överstiga 220. Uppgifterna om
dödade kontrolleras noggrant mot andra källor och håller hög kvalitet.
Under 2017 har 253 personer omkommit i vägtrafiken i Sverige ..
Att överskrida gällande hastighetsgräns med 25 procent ökar risken för en dödlig olycka
nästan 3 gånger, statistiskt sett (det vill säga att köra 100 krn/tim där hastighetsgränsen är 80
krn/tim). Förhållandet mellan hastighet, olyckor och skador är ett väl utforskat område. Det
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finns starka kopplingar till fysiska lagar, väl belagda genom experimentella och empiriska
vetenskapliga studier.
Ar 2017 anmäldes totalt 25 600 rattfylleribrott, vilket är en ökning med 4 procentjämfört med
2016. Rattfylleri under påverkan av narkotika, så kallat drograttfylleri, ökade med 9 procent
till 13 800 anmälda brott. Med undantag för årets uppgång har trenden för det totala antalet
anmälda rattfylleribrott varit nedåtgående sedan 2008, medan utvecklingen för drograttfylleri
har varit kontinuerligt svagt uppåtgående under samma period. Jämfört med 2008 har de
anmälda rattfylleribrotten totalt minskat med 18 procent, medan antalet anmälda
drograttfylleribrott har ökat med 17 procent. Rattfylleribrotten tillhör de brottskategorier där
antalet anmälda brott i huvudsak är ett resultat av polisens spanings- och
ingripandeverksamhet.
I Gnosjö kommun har dock antalet rattfylleri under påverkan av droger minskat från 2015 till
2017. Tendensen för 2018 är en svag ökning.
En förklaring till att just denna brottstyp minskat i Gnosjö kommun är sannolikt att
brottstypen är ett så kallat egeninitierat brott. Desto mer resurser polisen lägger på kontroller
och följer upp tips desto mer misstänkta personer påträffas.
Ett sätt att minimera antalet döda och skadade i trafiken är att vid varje förarkontakt låta
föraren genomgå ett alkoholutandningsprov. Statistik visar att varannan rattfyllerist har
alkoholproblem. I Sverige har under de tre senaste åren i snitt 60 personer omkommit årligen i
alkoholrelaterade dödsolyckor.
Samverkan mot alkohol och droger i trafiken (SMADIT) är ett annat projekt som omnämns i
handlingsplanen. Detta projekt har, sedan 2002, bedrivits mellan kommunerna, landstinget
och polisen samt med stöd av dåvarande Vägverket. Syftet är att förbättra samverkan mellan
parterna för att minska antalet påverkade genom att reducera antal återfall bland rattfyllerister
samt att öka möjligheten för dem som omhändertas för rattfylleri/drograttfylleri att ta itu med
sina missbruksproblem.
I aktuell handlingsplan under 2019-2022 kommer trafiksäkerhetsarbetet i kommunen att
fokusera på hastigheter och rattfylleri.

Målsättning
•
•
•

Få ned hastigheterna i tätorternas centrala områden
Ökade nykterhetskontroller i kommunen
Insatser mot "buskörningar" på utvalda platser
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Åtgärder
Säkrare trafikmiljöer

Trafiknykterhetsbrott.
Intensifierade och
utökade kontroller
beträffande alkoholoch narkotika i Gnosjö
kommun.

Polisen
Ökad närvaro/insatser

Kommunen
Förbättra
trafikmiljöer vid
behov
Förbättrat resultat
Socialtjänsten/
avseende SMADITföljer upp personer
blanketten och
som har godkänt
motiverade samtal.
samtal med
Kontrollerna
beroendeenhet
genomförs på relevanta genom SMADIT.
platser och tider efter
tips och
statistikupphämtning.

När/Mål
Minst 2 kontroller/
månad på utvalda
platser
2019-2022
90 % av alla som
ertappas misstänkta
för rattfylleri ska få
erbjudande om
kontakt med
socialtjänsten.
25 % av dessa ska
genomföra samtal
och 10 % ska anta
behandling/stöd.

6. Skadegörelse.
Ar 2017 anmäldes knappt 181 000 skadegörelsebrott ( 12 kap. brottsbalken), vilket är en
minskning mot föregående år med 7 procent. De flesta typer av skadegörelse har minskat, den
typ som har ökat var annan skadegörelse (ej klotter) och skadegörelse genom brand, som
ökade med 4 230 (+12 %) respektive 206 (+3 %) anmälda brott. Utvecklingen av de anmälda
skadegörelsebrotten har varierat över den senaste tioårsperioden. Jämfört med 2008 har
antalet anmälda brott minskat med 7 procent.
Skadegörelse är ett av brotten som drabbar både enskilda personer, företag, försäkringsbolag
samt annan offentlig verksamhet (stat, kommun och landsting). Det är inte ovanligt att just
dessa brott kan generera i avsevärda kostnader för samtliga inblandade.
Många fall av skadegörelse anmäls inte till polisen, vilket gör det svårt att, utifrån statistiken,
avgöra skadegörelsens egentliga omfattning. I och med att få skadegörelsebrott klaras upp är
det svårt att ge en rättvisande bild av de misstänkta gärningspersonerna. Skadegörelsebrott
och särskilt klotter är troligen ett utpräglat ungdomsbrott. Omkring 30 procent av de som
misstänktes för skadegörelse under 2013 var ungdomar mellan 15 och 20 år, tidigare år har
den siffran legat mellan 36-40 procent.
Därför är det av vikt att förebygga detta genom sociala insatser riktade mot denna
åldersgrupp.
I handlingsplanen 2019-2022 nedan visar siffrorna totalt anmälda skadegörelser i Gnosjö
kommun beträffande ett antal brottskoder som är framtagna av BRA.
Samverkansparterna vill dock rikta särskild uppmärksamhet mot skadegörelse mot skolor,
idrottshallar och andra kommunala fastigheter vilket är mer utförligt beskrivet i
åtgärdsplanen.
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Motivering
Samverkansparterna anser att antalet anmälda skadegörelsebrott i Gnosjö kommun, trots
minskningen, fortfarande är för högt.
Siffrorna under visar totalt anmälda skadegörelsebrott på motorfordon, genom brand, annan
skadegörelse, skadegörelse mot stat, kommun och landsting, klotter mot kollektivtrafik och
klotter. (koder 1201, 1202, 1203, 1205, 1208 och 1209)
•
•
•

År 2015 anmäldes 75 skadegörelsebrott
År 2016 anmäldes 72 skadegörelsebrott
År 2017 anmäldes 94 skadegörelsebrott

Medelvärdet de tre senaste åren blir 80 anmälda skadegörelsebrott. Målsättningen är att
antalet skadegörelsebrott under tidsperioden 2019-2022 ska minska och ej överstiga
70 stycken per år.
Bryter man ut siffrorna och studerar hur många skadegörelsebrott som skett enbart mot stat,
kommun och landsting (kod 1205) under de senaste åren så var det en mycket kraftig ökning
under 2017 med dubbelt så många anmälda brott i jämförelse med tidigare år. Tendensen för
2018 är sjunkande och kommer sannolikt att hamna i samma nivå som före 2017.
•
•
•

År 2015 anmäldes 8 skadegörelsebrott mot stat, kommun och landsting
År 2016 anmäldes 7 skadegörelsebrott mot stat, kommun och landsting
År 2017 anmäldes 19 skadegörelsebrott mot stat, kommun och landsting

Målsättning
•
•

Brottsförebyggande rutiner vid skolor, samt informationsinsatser för elever, föräldrar
och skolpersonal ska genomföras.
Kostnaderna för skadegörelserelaterade reparationer ska minska. ·

Åtgärder
Kartläggning av de
mest drabbade
platserna.

Information till
skolpersonal och
föräldrar.

Polisen
Utifrån brottsstatistik
identifieras och
aktualiseras de mest
drabbade platserna.

Kommunen
Kommunens
fastighetsbolag följer
kontinuerligt
kostnaderna för
skadegörelser.
Besöker och
Fältsekreterarna ger
informerar vid behov. nulägesrapport samt
informerar
exempelvis om
betalnings skyldighet*
vid föräldramöten.

När/Mål
Aktualiseras vid varje
sammanträde i LBRÅ.
4ggr/ år.
Kontinuerligt vid
föräldramöten och
närgrupp.

*En förälders skadeståndsansvar är inte fullständigt, utan ansvaret är begränsat till att som mest omfatta 1/5 av
det prisbasbelopp som gällde då skadan uppkom. Prisbasbeloppet för år 2019 är beslutat att vara 46 500 kronor.
Om ungdomen begår någon form av skadegörelse under 2019 blir skadeståndet således 9 300 kronor.
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7. Narkotikabrott och övrigt förebyggande arbete mot alkohol, narkotika,
doping och tobak.
År 2017 anmäldes cirka 100 000 brott mot narkotikastrafflagen (1968:64), vilket är en ökning
med 11 procentjämfört med 2016. Den senaste tioårsperioden har de anmälda
narkotikabrotten ökat med 28 procent. Fram till 2013 ökade de stadigt, för att därefter minska
fram till 2016. I likhet med rattfylleribrotten hör narkotikabrotten till de brottskategorier där
antalet anmälda brott i huvudsak är ett resultat av polisens spanings- och
ingripandeverksamhet.
I handlingsplanen 2019-2022 prioriteras problemområdet narkotika. Förutom det allmänna
missbruket av narkotika i handlingsplanen fokuserar planen mer specifikt på missbruket bland
ungdomar 15-20 år. (Se punkt 7.1)
I överenskommelse mellan kommun och polis har det beslutats att frågor gällande alkohol,
narkotika, doping och tobak (ANDT) ska prioriteras. Se punkt 7.2.

7.1. Narkotikabrott bland ungdomar
(Med ungdomar menas personer mellan 12- 20år)
Folkhälsoenkät Ung görs vartannat år, senast 2017. I denna rapport, från Region Jönköpings
län, görs en enkätundersökning gällande hälsa, drog- och levnadsvanor hos eleverna i årskurs
9 i grundskolan (åk 9) och år 2 på gymnasiet (gy 2).
I svaren framkommer att 2 % av länets tjejer och 4 % av länets killar i åk 9 någon gång använt
narkotika. Av länets gymnasieelever har 5 % av tjejerna och 9 % av killarna någon gång
använt narkotika. Dessa siffror har inte förändrats nämnvärt åt något håll sedan enkäten
infördes i dess nuvarande form 2011. I rapporten finns denna statistik inte på kommunnivå.
Den andelen av kommunens ungdomar i åk 9 (både tjejer och killar) som någon gång blivit
erbjuden att köpa eller få narkotika är 14 %, vilket är samma som i länet. I gy 2 har 12 % av
eleverna på gymnasieskolan blivit erbjudna narkotika, medan andelen i länet är 24 %. Dock är
de elever som är hemmahörande i kommunen men som går på gymnasiet i en annan kommun
inte medräknade i denna statistik.
Årlig, nationell statistik från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN,
visar att även om inte antalet narkotikabrukare har ökat i någon större omfattning så har
konsumtionen ökat. Man kan även se en ökad tendens till att använda flera olika preparat
istället för att bara hålla sig till ett och samma.
I Folkhälsoenkät Ung framkommer att svarsfrekvensen bland ungdomarna i Gnosjö kommun
var mycket hög. I åk 9 var svarsfrekvensen 85% och i åk 2 på gymnasiet var den 74% vilket
är bland de högsta svarsfrekvenserna i länet
Siffrorna under visar totalt anmälda narkotikabrott, eget bruk (kod5011) och innehav (kod
5010) där den misstänkte var 15-20 år.
•
•
•

År 2015 anmäldes 8 narkotikabrott
År 2016 anmäldes 11 narkotikabrott.
År 2017 anmäldes 10 narkotikabrott.
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Tendensen för 2018 är något stigande och den fram till den 30 oktober 2018 hade det anmälts
21 stycken narkotikabrott.
Målsättning
•

Antalet elever som uppger sig använda narkotika ska minska.
I
fi
och o··ka kunskapen h os sk o1lpersona1 b etra••ffian de nark of1k a.
• normera
Åte;ärder
Polisen
Kommunen
När/Mål
Information till
Medverka i närgrupp Fältsekreterare sitter Närgrupp 10 gånger/
representant från
med i närgrupp samt år.
då information ges.
2019-2022
respektive skola.
Besöker skolorna vid är med regelbundet
vid enskilda möten
behov.
med elevhälsa.
2019-2022
Informationsinsats till Inbjudan till
Fältsekreterare
1 gång per år. Åk 7-9.
föräldrar.
föräldraföreläsning
medverkar på
föräldramöten.
till alla föräldrar i
kommunen skickas ut. Samverkar med
polisen på
Polisen håller i
föräldraföreläsningar.
föreläsningen och
besöker
föräldramöten vid
behov.
Kontrollera och
Ökad och
Skolorna agerar
Fortlöpande under
lagföra misstänkta.
2019-2022.
intensifierad
utefter aktuell
övervakning
handlingsplan.
Särskilt fokus på
ungdomar.
beträffande
ungdomar. Urval
genom tips.

2019 års medborgarlöfte kommer delvis att rikta in sig på narkotikamissbruket bland
ungdomar i Gnosjö kommun.
7.2. ANDT (Alkohol, narkotika, dopning och tobak)
Motivering
Länsstyrelsen i Jönköpings län, landstinget och polismyndigheten i Jönköpings län har i
samverkan med en mängd andra aktörer och frivilligorganisationer tagit fram en
handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet som gäller 2017-2021.
Syftet med handlingsplanen är att stärka samverkan och effekterna av det förebyggande
arbetet gällande ANDT-frågorna.
Alla kommuner i Jönköpings län har förbundit sig att arbeta aktivt med ANDT-frågor.
Gnosjö kommun är en av de första kommunerna i länet som antog en egen handlingsplan för
det alkohol- och drogpolitiska arbetet år 2009. Ett nytt alkohol- och drogpolitiskt program har
fastställas och beslutas. Nytt program gäller för 2017-2018 .
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Målsättning
•
•

Informera elever, föräldrar och skolpersonal angående ANDT-frågor.
Att alla näringsidkare, under 2019-2022, ska genomgå tillsyn angående tobak- och
alkoholförsäljning. Tillsynema ska genomföras i samverkan polis och kommun.

Det förebyggande arbetet i kommunen ska präglas inom ramen för ANDT-arbetet.

Åtgärder
Information till
föräldrar och lärare
på föräldramöten
angående ANDT.

Krogtillsyn.
Alla krogar som har
serveringstillstånd.

Direktförverkande
av alkohol när
tillfälle ges.

Polisen
Medverkar vid
speciell inbjudan
från kommunen.

Kommunen
Fältsekreterare
håller en
presentation riktad
till föräldrar
angående ANDT.
Polis och alkoholKommunens
och tobaksansvarig i alkohol- och
samverkan. Alla
to baksansvarig.
krogar som har
serveringstillstånd.

När/Mål
2019-2022
Föräldramöten 1
gång per år.
Åk 7-9.

Närvaro vid större
evenemang.
Information till
socialtjänsten när
ungdomar under 18
år påträffas.

2019-2022
Direktförverkande
från ungdomar
under 18 år ska
öka.

Socialtjänsten kallar
till LOB-samtal
eller
bekymringssamtal
med ungdomar
under 18 år.

2019-2022
Minst 1 gång per
år och
utskänkningsställe.
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8. Grannsamverkan
Under 2017 anmäldes ca 22 500 bostadsinbrott i Sverige- en ökning med tre procentjämfört
med året innan.
Trots att inbrott i bostad endast står för 1 % av anmälda brott så skapar denna typ av
brottslighet mycket oro eftersom den upplevs som mer kränkande än andra stöldbrott.
En beprövad och framgångsrik metod för att minimera bostadsinbrott är grannsamverkan.
Metoden bygger på ett samarbete mellan de boende och polisen i respektive bostadsområden.
På många håll deltar även kommunernas lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag,
bostadsbolag och andra aktörer i samhället. Metoden går ut på att boende i ett område håller
extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i
bostadsområdet. Med större social kontroll kan en möjlig gärningsman upptäckas lättare.
Syftet är att minska brottsligheten, öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. Det handlar
främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder.
Statistik visar att det sker 15-25 % mindre inbrott i områden som har ett etablerat
grannsamverkansarbete. Som ett led i detta ska arbetet med att utöka grannsamverkans
områden i kommunen prioriteras. I december 2018 fanns det ca 30 stycken sådana områden i
Gnosjö kommun.
Antalet anmälda bostadsinbrott villa/lägenhet har från 2013 haft en positiv trend i Gnosjö
kommun. Under 2017 anmäldes 15 stycken bostadsinbrott i kommunen och trenden för 2018
är klart positiv vilket har inneburit att handlingsplanen för 2019-2022 inte tar upp
bostadsinbrott som ett specifikt problemområde.
Samverkansparterna kommer dock kontinuerligt att uppmärksamma denna brottskategori och
om det sker några märkbara förändringar inom detta problemområde kommer
handlingsplanen eventuellt att revideras.
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9. Slutsats och rekommendation
Det är viktigt att bibehålla och utveckla ett väl fungerande lokalt brottsförebyggande råd och
en samverkansgrupp mellan kommun och polis.
Tillsammans bör vi informera om brottsförebyggande frågor och insatser på ett sätt som
skapar trygghet i kommunen. Det är viktigt att skapa en bild av samlade samhällsresurser hos
allmänheten och att vi tillsammans skapar trygghet.
Information kan spridas via media, informationsmöten eller riktad skriftlig information.
Handlingsplanen ska revideras vart fjärde år. Handlingsplanen ska följas upp, utvärderas och
eventuellt justeras årligen av polisens- och kommunens samverkansgrupp. Ansvaret för detta
ligger på Forum välfärd och polisen.

Statistiken hämtas från polisens olika system.
HOBIT = Händelse och brottsinformation.
STATUS = Stöd för beslut i operativ verksamhet.

~ .a . . . . .
Gnosjö 2018-12-18

Kristine Hästmark

Håkan Boberg

Kommunstyrelsens ordförande

Lokalpolisområdeschef Värnamo
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