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Inledning 
 
Efter ett beslut i kommunfullmäktige 1997-09-25 bildades ett lokalt brottsförebyggande råd i 
Tingsryds kommun. Rådet fick i samma beslut uppdrag att upprätta förslag till ett brottsföre-
byggande program för Tingsryds kommun. Ett sådant program, ”Trygghetsplan för Tingsryds 
kommun” utarbetades under år 1998 och antogs av kommunfullmäktige 1998-12-17.  
 
Den då antagna Trygghetsplanen gick ut på att via fyra projekt skapa samverkan mellan 
kommunen, närpolisen och ett nätverk av frivilliga krafter, företag, föreningar m.fl. för att 
tillsammans utarbeta rutiner/handlingsplaner för det brottsförebyggande arbetet inom kom-
munen och närpolisen. Rutinerna/handlingsplanerna utformas på ett sådant sätt att det brotts-
förebyggande arbetet kan vävas in i respektive ordinarie verksamhet. 
 
De i 1998 års trygghetsplan föreslagna projekten inriktar sig mot det ökade bruket av alko-
hol/droger bland barn och ungdom och det våld, den skadegörelse, annan brottslighet samt de 
osäkra sociala beteenden som hör ihop med detta bruk. Skyddsnätet bland barn och ungdom 
skall utvecklas. Tjänstemännen inom kommunen och närpolisen skall med hjälp av hand-
lingsplanerna/rutinerna veta hur de på bästa sätt gå till väga för att t.ex. hjälpa barn och ung-
domar som de vet eller som de misstänker missbrukar alkohol/droger, är skoltrötta, skolkar, 
begår brott etc. 
 
Arbetssättet att jobba med dessa fyra specifika projekt är sedan flera år tillbaka inte längre 
aktuellt. Under år 2009 har ett samarbetsavtal skrivits mellan polisen och Tingsryds kommun. 
I avtalet har polisen respektive kommunen åtagit sig att utföra vissa åtgärder inom specifice-
rade problemområden. Dessa problemområden sammanfaller till stor del med de som tagits 
upp i Trygghetsplanen från 1998. Några problemområden har tillkommit. På grund av att 
Trygghetsplanen från 1998 inte längre är aktuell har därför kommunstyrelsens arbetsutskott i 
beslut 2009-02-02 givit Brottsförebyggande rådet för Tingsryds kommun i uppdrag att revide-
ra Trygghetsplanen för Tingsryds kommun.  
 
Denna ”Plan för brottsförebyggande åtgärder i Tingsryds kommun” ersätter således ”Trygg-
hetsplan för Tingsryds kommun” från 1998. 
 
 
 
Syfte och mål 
 
Syftet med planen är att ange ramarna för hur Tingsryds kommun internt och i samverkan 
med andra aktörer ska bedriva det brottsförebyggande arbetet inom kommunen. Tingsryds 
kommuns viktigaste samverkanspart i detta arbete är polisen. Ett forum för denna samverkan 
finns genom det lokala Brottsförebyggande rådet i Tingsryds kommun. Planen anger på vilket 
sätt denna samverkan ska bedrivas, och vilka problemområden som är viktiga att arbeta med. 
Planen ska omarbetas och revideras en gång varje mandatperiod. 
 
Den övergripande målsättningen är att brottsligheten ska minska och att kommunens invånare 
ska känna sig trygga. Ett viktigt konkret mål för att på lite längre sikt nå dit är att barn och 
ungdomar inte ska hamna i drogmissbruk och brottslighet.  
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Brottsförebyggande rådet 
 
Ett lokalt brottsförebyggande råd för Tingsryds kommun bildades 1997 efter beslut i kom-
munfullmäktige. Rådet fick så småningom namnet ”Trygghetsrådet”, men fr.o.m. år 2009 
kallas gruppen för Brottsförebyggande rådet. Följande personer ingår i rådet: 
 
• Kommunstyrelsens ordförande  (Sammankallande) 
• Socialchefen 
• Kultur- och fritidschefen 
• Skolchefen 
• Närpolischefen 
• Säkerhetssamordnaren (Sekreterare) 

 
Brottsförebyggande rådets medlemmar är utvalda att ingå i rådet på grund av att de har vissa 
beslutsbefogenheter, har ett reellt intresse för brottsförebyggande frågor/åtgärder samt besitter 
speciell sakkunskap. 
 
 
Brottsförebyggande rådet har följande uppgifter i det brottsförebyggande arbetet inom kom-
munen: 
 

• Ska sammanträda 4 gånger per år och härutöver vid särskilda behov. 
 

• Ska fungera som en kontaktpunkt/samverkansorgan mellan Tingsryds kommun och 
Tingsryds närpolisområde där frågor som berör tryggheten inom kommunen fortlöpande 
ska diskuteras. 

 
• Ska öka medvetenheten hos politiska beslutsfattare om det brottsförebyggande arbetets 

betydelse för en tryggare kommun. 
 

• Ska inspirera, följa och stödja det brottsförebyggande arbete som sker inom kommunen 
och närpolisområdet. 

 
• Ska fortlöpande informera om det brottsförebyggande arbete som sker centralt och ute i 

andra kommuner. 
 

• Ska vägleda de som arbetar med brottsförebyggande frågor/åtgärder i hur arbetet kan 
organiseras och inriktas. 

 
• Ska årligen utarbeta en handlingsplan som på ett övergripande sätt beskriver vilka åt-

gärder polis respektive kommun har åtagit sig att utföra inom ramen för samverkansav-
talet mellan polis och kommun.  
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Inriktning – problemområden att arbeta med 
 
Vilken inriktning ska planen ha? Inom vilka problemområden är det angeläget att arbeta med 
brottsförebyggande åtgärder? En källa till vad som kan vara angeläget är de trygghetsmät-
ningar som genomförts av polisen. Den senaste mätningen gjordes under år 2008 och visar 
generellt sett att Tingsryds kommun är en trygg kommun att bo i. Av mätningen går det emel-
lertid att utläsa att det finns två speciella problembilder där invånarna känner en viss otrygg-
het. Dessa är trafik (bilar som kör för fort och buskörning med mopeder och MC) samt oro att 
utsättas för inbrott i bostaden. 
 
En annan källa till vilka problemområden som finns är naturligtvis polisens brottsstatistik. 
Den visar på vilken brottslighet som är vanligast förekommande inom kommunen och kan ge 
indikationer på ökande och minskande trender. I vissa fall kan det emellertid vara svårt att 
utläsa några sådana trender eftersom olika typer av brottslighet verkar gå i vågor från år till år.  
 
Trygghetsplanen från 1998 inriktas till stor del på åtgärder som i första hand behöver sättas in 
för att hjälpa och stödja barn och ungdomar. Här handlar det mycket om barn och ungdomars 
nyttjande av alkohol/droger samt trygghet i skolan och på fritiden. Brottsförebyggande åtgär-
der som gäller barn och ungdomar borde alltid vara ett prioriterat område och bör därför även 
tas med i denna plan. 
 
Våld i nära relationer är ett problemområde som socialförvaltningen ibland stöter på i sitt dag-
liga arbete. Här finns ett stort mörkertal eftersom långt ifrån alla fall av misshandel anmäls 
och leder till åtal. Detta har tagits upp och diskuterats i Brottsförebyggande rådet och ansetts 
som ett angeläget problemområde att jobba med. 
 
 
Utifrån ovanstående resonemang ska det brottsförebyggande arbetet således inriktas på åtgär-
der inom följande områden: 
 

• Barn och ungdomars bruk av alkohol/droger, langning, tillgänglighet etc. 
 

• Barn och ungdomar i riskzon. 
 

• Förebyggande åtgärder i anslutning till skollov, skolavslutningar, festival, marknad, 
helgfirande m.m. 

 
• Brottsförebyggande åtgärder vad gäller stöld och inbrott genom bl.a. grannsamverkan. 

 
• Störande trafik som buskörning med mopeder m.m. 

 
• Familjevåld eller våld i nära relationer. 

 
• Rasism. 
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Åtgärder – genomförande  
 
För att nå framgång i det brottsförebyggande arbetet är fortlöpande och långsiktig samverkan 
en mycket viktig faktor. I första hand gäller detta samverkan mellan polisen och kommunen, 
men även att polis och kommun samverkar med föreningar, näringsliv, föräldragrupper, 
grannsamverkansgrupper, kyrkan m.fl. är viktigt. 
 
Från och med mars 2009 finns det ett samverkansavtal mellan polisen och Tingsryds kom-
mun. Avtalet gäller ett år framåt. Avtalet anger vilka problemområden som är angelägna att 
arbeta med när det gäller att förebygga brott och att öka tryggheten i kommunen. I något som 
kan liknas vid en handlingsplan tydliggörs de åtaganden som polismyndigheten och Tingsryds 
kommun kommit överens om att utföra under avtalsperioden. I handlingsplanen finns således 
uppräknat konkreta åtgärder inom specifika problemområden som skall utföras av respektive 
part. 
 
Det brottsförebyggande arbetet i kommunen ska huvudsakligen utgå från ett samverkansavtal 
mellan polisen och Tingsryds kommun. Ett sådant avtal ska gälla under en tolvmånadersperi-
od. I avtalet ska finnas definierat vilka problemområden som polisen och kommunen ska ar-
beta med under avtalsperioden. Avtalet tas fram av Brottsförebyggande rådet och underteck-
nas därefter av representanter för polisledning och kommunledning. Utifrån de definierade 
problemområdena i avtalet arbetar Brottsförebyggande rådet fram en handlingsplan som anger 
de konkreta åtgärder som polisen respektive kommunen har åtagit sig att utföra under året. 
 
Det är alltså Brottsförebyggande rådets uppgift att inför varje avtalsperiod göra en bedömning 
av vilka problemområden som är angelägna att arbeta med och att sedan ta fram de konkreta 
åtgärdspunkter som polisen och kommunen ska samverka om under avtalsperioden. Som led-
ning för vilka problemområden avtalet ska behandla gäller den inriktning som anges i denna 
plan. Utrymme för att ta upp andra problemområden ska finnas ifall polisens framtida trygg-
hetsmätningar visar något annat eller ifall lokala händelser och brottsstatistik inom kommunen 
visar på ett behov. 
 
Hur det praktiska genomförandet av brottsförebyggande åtgärder skall gå till kommer inte att 
bestämmas i denna plan. Varje organisation arbetar utifrån sitt kompetensområde och sina 
förutsättningar. I vissa av åtgärderna arbetar polisen för sig och kommunen för sig. Exempel-
vis ska allt polisiärt arbete naturligtvis skötas av polisen och det arbete som faller under  
socialtjänstlagen sköts av socialförvaltningens personal. Arbete med åtgärder där en praktisk 
samverkan sker mellan polis och kommun kommer också att finnas. Samverkansformerna 
bestäms av vilken åtgärd som ska genomföras. Exempel på samverkansformer kan vara: 

• Gemensamma informationsinsatser av polis och kommun. 
• Riktad information till speciella grupper, t.ex. föräldrar eller högstadieelever. 
• Ordna möten för information och diskussion. 
• Initiativ för att engagera föreningar, näringsliv och föräldrar vid specifika tillfällen. 
• Uppmuntra och stödja grannsamverkansgrupper. 
• Opinionsbildning. 

 
Internt inom kommunen finns sedan tidigare grupper som redan arbetar med problemområden 
som tas upp i denna plan. Det är naturligt att dessa grupper fortsätter som tidigare med att 
planera och utföra detta arbete. I detta arbete tas då lämpligen med även de åtgärdspunkter 
som kommunen åtagit sig att utföra enligt avtalet med polisen. Exempelvis så finns det en 



 7 (8)

grupp som arbetar med alkohol/drogfrågor utifrån det alkohol- och drogpolitiska programmet 
2005-2009 som beslutats av kommunfullmäktige. Detta arbete sammanfaller väl med den 
inriktning som anges i kapitlet ”Inriktning – problemområden att arbeta med” i denna plan. 
 
Samverkansavtalet mellan polis och kommun som bestäms varje år kommer alltså att vara den 
huvudsakliga utgångspunkten för det brottsförebyggande arbetet i kommunen. Det sätt på 
vilket åtgärderna ska genomföras bestäms av de grupper eller enskilda som har uppdraget att 
utföra dessa. Schematiskt kan genomförandet åskådliggöras på följande sätt: 
 
   

 
Avtalsperiod 1 1. BRÅ utvärderar, prioriterar och tar fram ett nytt avtal samt bestämmer in-

nehållet i handlingsplanen för nästa avtalsperiod. 
 

 2. Avtalet förankras och undertecknas. 
 

 3. Operativt brottsförebyggande arbete under avtalsperioden. 
             
Avtalsperiod 2                    4.     Kontinuerlig rapportering till BRÅ om det aktuella brotts- 

                          förebyggande arbetet under avtalsperioden. 
 

 5. Sammanställning och utvärdering av åtgärderna från föregående avtals-
period. 
 
 
 

 
 
Avtalsperiod 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. BRÅ utvärderar, prioriterar och tar fram……… 
     
  ……. o.s.v 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uppföljning / Utvärdering  
 
Uppföljning och utvärdering är en viktig del i det brottsförebyggande arbetet. Detta bör ske i 
flera olika steg, och de slutsatser och resultat man kommer fram till i utvärderingen kan ligga 
till grund för kommande åtgärder och insatser. Följande tre nivåer i utvärderingen kan skön-
jas: 
 
1. Utvärdering direkt efter en åtgärd/insats.  

Här kan man göra en första utvärdering av hur själva insatsen har förlöpt och vilka svå-
righeter och/eller framgångar som funnits vid själva genomförandet. Någon utvärdering 
av resultatet utifrån insatsens syfte och målen i planen är oftast inte möjlig i detta skede. 
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2. Utvärdering av åtgärder/insatser samt resultat på kort sikt. 
Detta kan representera uppföljningen av en avtalsperiod. Här kan man få en helhetssyn 
över hur insatserna har fungerat, men även utifrån bl.a. polisens brottsstatistik och munt-
liga rapporter få en kortsiktig indikation på om åtgärderna givit något resultat. 

 
3. Utvärdering av resultat på lång sikt. 

Först i detta skede kan man göra en utvärdering av om de uppställda målen i planen har 
uppnåtts. De viktigaste indikatorerna för denna utvärdering är polisens brottsstatistik 
samt den regelbundet återkommande trygghetsmätningen. I brottsstatistiken kan man nu 
se trender och förändringar över flera år. 
 

Under avtalsperioden ska Brottsförebyggande rådet få en kontinuerlig rapportering om det 
operativa brottsförebyggande arbetet. Denna rapportering är en del av det underlag som rådet 
har vid utvärdering och prioritering av de åtgärder som skall föreslås gälla under nästa avtals-
period. 
 
Efter varje avtalsperiod ska Brottsförebyggande rådet göra en sammanställning av genomför-
da åtgärder under avtalsperioden. Sammanställningen ska ge en övergripande bedömning över 
hur åtgärder/insatser har fungerat under perioden samt redovisa det resultat som eventuellt 
kan ses utifrån de åtgärder/insatser som vidtagits. Den kommer sedan att vara ett av underla-
gen för Brottsförebyggande rådets arbete med handlingsplanen för kommande avtalsperiod. 
Sammanställningen ska rapporteras till polisledningen och till kommunstyrelsen. 
 
 


