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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 tillskapas, 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 räddningstjänsten.
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 9 400 invånare. Kommunen är belägen
i den västra delen av Jönköping län.
Gnosjö är kommunens centralort med cirka 4 500 invånare. Utöver centralorten finns
tätorterna Hillerstorp, Kulltorp, Marieholm, Nissafors, Törestorp och Åsenhöga.
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 55 % av invånarna är sysselsatta i tillverkningsindustrin vilket kan jämföras med hela
Sveriges andel på cirka 15 %. I kommunen är 21 % av invånarna utrikes födda.
Drygt 2 000 personer pendlar in till kommunen varje dag medan drygt 1 000 pendlar ut från
kommunen.
Jämfört med övriga riket har Gnosjö kommun en något större andel ungdomar (10-20 år) samt
något fler 40-60 åringar.
I kommunen finns High Chaparral, en västerninspirerad temapark, som årligen besöks av ett
mycket stort antal turister.
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3. Den nya polismyndigheten
1 januari 2015 kommer 21 polismyndigheter och rikspolisstyrelsen bilda polismyndigheten
Sverige. 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
lokalpolisområden.
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 genomförandekommittéen nämns också att det i framtiden bör finnas poliser
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 2014 har kommunledningen 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 5.1, 5.2a, 5.2b och 5.3 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 under de senaste åren ökat i antal.
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 84 i Sverige och på plats 5 i Jönköpings län.
I undersökningen är det fyra faktorer som bedöms och ger ett sammanvägt värde. Aktuella
faktorer är antal våldsbrott, personskador, bränder och stölder per tusen invånare.
Underlaget och siffrorna i rapporten gäller för år 2012.
I aktuell handlingsplan har tre problemområden prioriterats varvid åtgärdsplaner tagits fram
för respektive problemområde utan inbördes rangordning.
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4.1 Skadegörelse
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 avsevärda kostnader för samtliga inblandade.
År 2013 anmäldes 141 000 skadegörelsebrott i Sverige. De vanligaste skadegörelsebrotten är
klotter och skadegörelse mot motorfordon som tillsammans står för mer än hälften av den
polisanmälda skadegörelsen. Många fall av skadegörelse anmäls inte till polisen, vilket gör
det svårt att, utifrån statistiken, avgöra skadegörelsens egentliga omfattning.
Skadegörelsebrott och särskilt klotter är troligen ett utpräglat ungdomsbrott. Omkring 30 %
av de som misstänktes för skadegörelse under 2013 var mellan 15-20 år.
Erfarenhetsmässigt kan man också se att flertalet skadegörelse mot stat, kommun och
landsting begås av ungdomar. Därför är det av vikt att förebygga detta genom sociala insatser
riktade mot denna åldersgrupp.
I handlingsplanen 2015-2016 punkt 5.1 visar siffrorna totalt anmälda skadegörelser i Gnosjö
kommun beträffande ett antal brottskoder som är framtagna av BRÅ.
Samverkansparterna vill dock rikta särskild uppmärksamhet mot skadegörelse mot skolor,
idrottshallar och andra kommunala fastigheter vilket är mer utförligt beskrivet i
åtgärdsplanen.

4.2 Narkotikabrott och övrigt förebyggande arbete mot alkohol, droger och tobak
2013 anmäldes 96 200 brott mot narkotikastrafflagen i Sverige, vilket är en ökning med 2 %
jämfört med året innan. Under den senaste tioårsperioden har antalet anmälningar mer än
fördubblats. Narkotikabrott, eget bruk, står idag för hälften av alla anmälningar.
I handlingsplanen 2015-2016 prioriteras problemområdet narkotika. Förutom det allmänna
missbruket av narkotika i handlingsplanen fokuserar planen mer specifikt på missbruket bland
ungdomar 13-21 år. (se punkt 5.2a)
I Gnosjö kommun har antalet anmälda narkotikabrott ökat kraftigt de senaste tre åren. I
jämförelse med övriga länets kommuner och i förhållande till folkmängd, antal anmälda brott
omräknat per 100 000 invånare, hamnar Gnosjö kommun högt både beträffande ringa
narkotikabrott (eget bruk) och trafiknykterhetsbrott (droger och alkohol).
Denna typ av brottslighet kan hänskjutas till vad polisen benämner som egeninitierade brott.
Detta innebär 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. Synonymt med att narkotikabrott, eget bruk, ökat i kommunen har
också antalet anmälda drograttfylleribrott ökat.
Enligt siffror från BRÅ anmäldes 26 800 rattfylleribrott 2013. Rattfylleri, där personen varit
påverkad av alkohol, minskade med 1 % från 2012 medan personer som varit påverkade av
narkotika ökade med 7 %. Andelen som kör motorfordon påverkade av droger i Sverige är
numera nästan lika stor som andelen som kör påverkade av alkohol.
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
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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 överenskommelse mellan kommun och polis har det beslutats att frågor gällande alkohol,
narkotika, doping och tobak (ANDT) ska prioriteras. Se punkt 5.2b.

4.3 Våld i offentlig miljö
Under 2013 anmäldes ca 80 400 misshandelsbrott i Sverige. Den anmälda misshandeln har
ökat över en tioårsperiod. Misshandel är en av de brottstyper där statistiken påverkas av
förändringar i benägenheten att anmäla brott. Mörkertalet bland misshandelsfall är stort.
Endast en liten del av alla fall kommer till rättsväsendets kännedom.
En stor del av misshandeln är relaterad till alkohol och sker på allmän plats. Vid dessa
tillfällen är oftast både förövare och målsäganden män. Sannolikt påverkas även
kommuninvånarnas trygghet när dessa brott aktualiseras i media, vilket kan medföra att de
undviker att vistas i utsatta områden och då speciellt kvällstid.
Antalet anmälda misshandelsfall, i offentlig miljö, i Gnosjö kommun ligger relativt högt i
jämförelse med andra kommuner i länet. Antalet anmälda brott har stigit under de tre senaste
åren. År 2013 anmäldes dubbelt så många misshandelsbrott i offentlig miljö i jämförelse med
2012. Se punkt 5.3.
Gnosjö kommun erbjuder, tillsammans med Gislaved, Värnamo och Vaggeryds kommuner,
medlingsverksamhet. Medling är ett samtal mellan brottsoffer och gärningsman tillsammans
med en opartisk medlare. I samtalet diskuterar man brottshändelsen, gärningsmannen får en
chans att ställa saker till rätta så långt det är möjligt samt be om ursäkt och brottsoffret får en
möjlighet att berätta om vilka konsekvenser händelsen fått samt möjlighet att bearbeta
upplevelsen.

4.4 Bostadsinbrott
År 2013 anmäldes omkring 21 000 bostadsinbrott i Sverige. 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
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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 grannsamverkansområden i kommunen prioriteras. 1 oktober 2014 fanns 10 stycken sådana områden i Gnosjö
kommun.
I jämförelse med övriga 13 kommuner i Jönköpings län under 2013 och i förhållande till
antalet invånare var det bara två andra kommuner som hade en högre siffra beträffande
bostadsinbrott (villa och lägenhet). Antalet bostadsinbrott från 2010 till 2013 har också varit
något stigande.
Fram till 1 oktober 2014 har dock en mycket positiv trend skett i Gnosjö kommun. Endast ett
fåtal bostadsinbrott har anmälts hittills vilket har inneburit att handlingsplanen för 2015-2016
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.

5. Prioriterade områden för att minska brottsligheten och öka tryggheten
5.1 Skadegörelsen ska minska
Motivering
Samverkansparterna anser att antalet anmälda skadegörelsebrott i Gnosjö kommun, trots
minskningen, fortfarande är för högt.
Siffrorna under visar totalt anmälda skadegörelsebrott på motorfordon (kod 1201), genom
brand (kod 1202), annan skadegörelse (kod 1203), mot stat, kommun och landsting (kod
1205), klotter mot kollektivtrafik (kod 1208) och klotter (kod 1209).




År 2011 anmäldes 55 skadegörelsebrott
År 2012 anmäldes 77 skadegörelsebrott
År 2013 anmäldes 63 skadegörelsebrott

Medelvärdet de tre senaste åren blir 65 anmälda skadegörelsebrott. Målsättningen är att
antalet skadegörelsebrott ska minska.
Målsättning



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

6

Åtgärder
Kartläggning av de
mest drabbade
platserna.

Åtgärdslista och
eventuell
kameraövervakning
för utvalda skolor.

Nattvandring på
helgkvällar.

Information till
skolpersonal och
föräldrar.

Brottsplatsundersökningar.
Implementering av
sociala insatsgrupper

Polisen
Utifrån brottsstatistik
identifieras och
aktualiseras de mest
drabbade platserna.

Kommunen
Kommunens
fastighetsbolag följer
kontinuerligt
kostnaderna för
skadegörelser.
Utifrån kostnader för
skadegörelse tar
säkerhetssamordnare,
ansvarig rektor och
den tekniska
avdelningen fram
kostnadskalkyl.
Medverka vid
Fältsekreterarna
informationsträffar
ansvarar för schemamed nattvandrarna.
läggning, stödjer samt
motiverar vikten av
vuxnas synlighet på
kvällar.
Besöker och
Fältsekreterarna ger
informerar vid behov. nulägesrapport samt
informerar
exempelvis om
betalningsskyldighet
vid föräldramöten.
I syfte att säkra spår
Räddningstjänsten vid
som kan leda till
behov.
lagföring.
Beslut om och i så fall
vilken förvaltning
som kommer ta
initiativ och leda
verksamheten tas
våren 2015.

När/Mål
Aktualiseras vid varje
sammanträde i LBRÅ.
4ggr/ år.
Till sammanträde i LBRÅ senast 151231.
För eventuell åtgärd.

Fredagar-lördagar
under del av året.
(april-oktober)

Kontinuerligt vid
föräldramöten och
samrådsgrupp.

I anslutning till brottet
Antalet lagförda
individer ska öka.
2015/2016
En social insatsgrupp
per år.

5.2a Narkotikabrott bland ungdomar
Motivering
Med ungdomar menas personer mellan 12- 21år. De senaste åren har man i olika
elevmätningar och från fältsekreterare samt skolpersonal fått information om att narkotika
brukas i större omfattning idag än för 5 år sedan.
Folkhälsoenkät Ung görs vartannat år. I denna rapport, från landstinget i Jönköpings län, görs
en enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drogoch levnadsvanor.
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I svaren framkommer att 2,3 % av pojkarna och 1,6 % av flickorna i årskurs 9 och 7,7 % av
pojkarna och 2,9 % av flickorna i årskurs 2 på gymnasiet har provat narkotika. Enkäten och
svaren gäller för Gnosjö kommun år 2013.
Siffrorna under visar totalt anmälda narkotikabrott, eget bruk (kod 5011) och narkotikabrott,
innehav (kod 5010) där den misstänkte var 15-21 år.




År 2011 anmäldes 5 narkotikabrott.
År 2012 anmäldes 24 narkotikabrott.
År 2013 anmäldes 20 narkotikabrott.

Målsättning



Antalet elever som uppger sig använda narkotika ska minska.
Informera och öka kunskapen hos skolpersonal beträffande narkotika.

Åtgärder
Information till
representant från
respektive skola.

Polisen
Medverka i
samrådsgrupp och
närgrupp då
information ges.
Besöker skolorna vid
behov.

Kommunen
Fältsekreterare sitter
med i samrådsgrupp
och närgrupp samt
regelbundna enskilda
möten med elevhälsa
då information
utbytes.
Informationsinsats till Inbjudan till
Fältsekreterare
föräldrar.
föräldraföreläsning
medverkar på
till alla föräldrar i
föräldramöten.
kommunen skickas ut. Samverkar med
Polisen håller i
polisen på
föreläsningen och
föräldraföreläsningar.
besöker
föräldramöten vid
behov.
Kontrollera och
Ökad och
Elevvården.
lagföra misstänkta.
intensifierad
Insats via
Särskilt fokus på
övervakning
socialtjänsten i
ungdomar.
beträffande
kommunens
ungdomar. Urval
öppenvårdsteam.
genom tips.
Projektsatsning i olika I samråd med behörig Fältsekreterare och
områden. Vilka
chef beslutas i vilka
polis har regelbunden
områden beslutas
områden satsningen
kontakt.
efterhand.
ska ske.

När/Mål
Samrådsgrupp och
närgrupp 1 gång per
månad.
2015-2016.

2015-2016
1 gång per år. Åk 6-9.

Fortlöpande under
2015-2016. Antalet
ungdomar som
kontrolleras och
lagförs bör öka.
Minst 1 gång/år.
2015-2016
Begränsad till 2-3
veckor.
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5.2b 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 2009-2014.
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 ska
fastställas och beslutas under 2015.
Målsättning




Informera elever, föräldrar och skolpersonal angående ANDT-frågor.
Att alla näringsidkare, under 2015-2016, ska genomgå tillsyn angående tobak- och
alkoholförsäljning. Tillsynerna 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.

Polisen
Medverkar vid
speciell inbjudan från
kommunen.

Polis och alkoholoch tobaksansvarig i
samverkan. Alla
krogar som har
serveringstillstånd.
Direktförverkande av Medverkar vid större
alkohol när tillfälle
evenemang.
ges.
Information till
socialtjänsten när
ungdomar under 18
år påträffas.
Trafiknykterhetsbrott. Förbättrat resultat
Intensifierade och
avseende SMADITutökade kontroller
blanketten och
beträffande alkoholmotiverade samtal.
och narkotika i
Kontrollerna
Gnosjö kommun.
genomförs på
relevanta platser och
tider efter tips och
statistikupphämtning.

Kommunen
Fältsekreterare håller
en presentation riktad
till föräldrar
angående ANDT.
Kommunens alkoholoch tobaksansvarig.

När/Mål
2015-2016.
Föräldramöten 1
gång per år.
Åk 6-9.
2015-2016
Minst 1 gång per år
och
utskänkningsställe.

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

2015-2016
Direktförverkande
från ungdomar under
18 år ska öka.

Socialtjänsten följer
upp personer som har
godkänt samtal med
beroendeenhet
genom SMADIT.

2015-2016.
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.
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5.3 Våld i offentlig miljö
Motivering
Under 2013 skedde en markant ökning av antalet anmälda misshandelsbrott i offentlig miljö
(utomhus på allmän plats).




2011 anmäldes 32 misshandelsbrott i offentlig miljö
2012 anmäldes 21 misshandelsbrott i offentlig miljö
2013 anmäldes 42 misshandelsbrott i offentlig miljö

Medelvärdet de tre senaste åren blir 32 anmälda misshandelsbrott. Målsättningen är att antalet
misshandelsbrott ska minska.
Målsättning



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

Åtgärder
Förebygga våldsbrott
genom att tidigt
upptäcka riskbeteende
bland ungdomar.
Tryggare samhälle.

Polisen
Kontinuerlig dialog i
samverkan med
kommunala
tjänstemän.
Medverka i dialog
med fastighetsägarna i
syfte att förbättra
utemiljön
(brottsprevention).

Ökad närvaro av polis Riktade insatser vid
och socialtjänst vid
speciella event, ex
återkommande fester. insparksfester.

Kommunen
Fältsekreterare efter
dialog med ungdomar
och elevhälsa.

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

Fältsekreterarna
ansvarar för
nattvandringen.

2 möten per år med
fastighetsägarna.

Gemensamma
Minst 2 gemensamma
satsningar beslutas i
riktade insatser per år
samverkan med polis. Presenteras vid LBRÅ
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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 vikigt 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 vartannat år. Handlingsplanen ska följas upp, utvärderas och
eventuellt justeras årligen av polisens- och kommunens samverkansgrupp. Ansvaret för detta
ligger på Forum välfärd och polisen.
Polisen genomför 13 pilotprojekt i landet gällande medborgardialoger/medborgarlöften.
Nationella direktiv kommer under 2015 varvid handlingsplanen kommer att justeras.
Chefen för den brottsförebyggande verksamheten ansvarar för att ta fram relevant statistik för
de problemområden som tas upp i handlingsplanen. Detta ska ske till varje L-BRÅ möte.
Statistiken hämtas från polisens olika system.
HOBIT = Händelse och brottsinformation.
PUM-A = Ett verktyg för gemensam dokumentation av all operativ polisverksamhet.
STATUS = Stöd för beslut i operativ verksamhet.

Gnosjö kommun

Polisen

Kommunstyrelsens ordförande

Tf. Lokalpolisområdeschef
Värnamo
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