TIDAHOLMS KOMMUN

Brottsförebyggande
arbete – rapport 2020
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1 Inledning
Under 2020 har det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet fortgått i
ordinarie verksamheter med samordning av det lokala brottsförebyggande rådet
(BRÅ). BRÅ beskriver sitt arbete i en årlig handlingsplan, samt i samverkansavtal och
medborgarlöfte tillsammans med Polisen.
BRÅ tar genom analyser av händelser i kommunen fram förslag på aktiviteter som
bör genomföras för att öka tryggheten och minska brottsligheten. BRÅ bedriver
arbetet på flera nivåer:


långsiktigt proaktivt arbete



kortsiktigt proaktivt arbete



kortsiktigt reaktivt arbete

Arbetet är både ett socialt förebyggande arbete, för att minska individers
brottsbenägenhet, och ett situationellt förebyggande arbete, för att minska risken för
brott i specifika miljöer eller situationer.
Exempel på långsiktigt proaktivt arbete är arbetet med positiva normer och
värderingar på arenor som genom ett främjande arbetssätt kan bidra till social
brottsprevention i tidiga åldrar, till exempel förskola, skola och familjecentral. Det kan
också vara att vid ombyggnation och stadsplanering utforma fysiska miljöer så att de
minskar individers brottsbenägenhet.
Exempel på kortsiktigt proaktivt arbete utgår ifrån kunskapen om brottsvariation bland
vissa grupper i befolkningen eller beroende på säsong och geografi, till exempel
riktade insatser i förebyggande syfte gentemot evenemang.
Reaktivt förebyggande arbete på kort sikt sker med anledning av de händelser som
sker i kommunen, och rapporteras in i kommunens system EST (Effektiv samordning
för trygghet). Insatser kan genom kartläggning riktas till tider eller platser för att
förhindra fortsatt brottslighet där.
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2 Trygga och säkra miljöer
Flera offentliga miljöer i kommunen upplevs som otrygga kvälls- och nattetid. Vissa
barn och unga upplever sig också otrygga i skolan eller på andra mötesplatser. BRÅ
ska stötta ett trygghetsskapande arbete som bidrar till positiva normer, en positiv
familjeutveckling och en ökad delaktighet i samhället. Arbetet behöver också verka
förebyggande i de fysiska miljöer där brott inträffar.

Mål





Öka tryggheten bland invånarna.
Utveckla den kommunövergripande barn- och föräldrastödsstrukturen.
Genomföra två trygghetsvandringar per år.
Minska våld i nära relation och hedersrelaterat våld.

Indikatorer
2016 2017
Invånares upplevelse av att
känna sig trygga och säkra att
vistas utomhus på kvällar och
nätter (Betygsindex 1-10)

2018

2019 2020

-

6,3

-

5,9

-

-

-

1

0

1

-

6,1

-

5,8

-

-

-

-

-

40

560

477

500

625

604

Antal tillsynsbesök vid krogar

-

-

-

9

10

Antal utredningar hos
socialtjänst kring våld i nära
relation

-

-

-

12

17

Antal ärenden som lett till
skyddat boende på grund av
våld i nära relation

-

-

-

8

3

16

15

20

13

11

Antal trygghetsvandringar
Invånares upplevelse av att
känna sig trygga och säkra mot
hot, rån och misshandel
(Betygsindex 1-10)
Andel elever i åk 9 som
känner sig helt och hållet
trygga i skolan
Antal orosanmälningar
avseende barn och unga

Antal anmälda
misshandelsbrott mot kvinnor i
nära relation (över 18 år,
bekant med förövare, inomhus)
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Rapport
I kommunen har under året en fördjupad samverkan för stöd till barn och familjer
utvecklats och ett konsultationsteam startats. Teamet har möjlighet att ge förslag på
så kallade hemmaplanslösningar med utgångspunkt i kommunens samlade resurser.
Tidiga insatser har också skett t ex i de tvärprofessionella team som arbetar i förskola
och högstadiet som stöd till barn, personal och föräldrar för att gynna en hälsosam
utveckling och ökad skolnärvaro. Sammantaget bidrar detta troligen till ökad trygghet
bland barn och unga och familjer, och på lång sikt minskade behov av omfattande
stöd från socialtjänsten.
Arbetet med en likvärdig förskola och skola är ständigt pågående. Barn- och
utbildningsförvaltningen har under 2020 tagit fram en strategi för att ta sig an det
statliga jämställdhetsuppdraget. Verksamheterna ska följa upp, reflektera
och identifiera utvecklingsområden kopplat till jämställdhet. Syftet med strategin är att
säkerställa att alla elever har lika möjligheter i skolan. I en skola som
gestaltar jämställdhet ska till exempel lärarens förväntningar på eleven, lärarens
bedömningar av elevens skolprestationer och beslut om särskilt stöd vara oberoende
av elevens kön. Främjande arbete med jämställdhet och positiva normer pågår också
i arbetet Trygghet och studiero samt genom en nytillsatt projekttjänst som under
2020/2021 stöttar förskolans tidiga våldspreventiva arbete.
För att kunna minska förekomsten av våld krävs denna typ av förebyggande arbete
med normer och jämställdhet, men även insatser för ökad kunskap och möjlighet att
upptäcka våld. Arbete mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld pågår utifrån
ett samordnande nätverk i kommunen. En kommunövergripande utbildning om
hedersrelaterat våld hölls under 2020. Rutiner ses över för att upptäcka och ge stöd
till personer utsatta för våld inom tre spår: barn och unga, vuxna och medarbetare.
I skolan har påbörjats ett utvecklingsarbete kring delaktighet och inflytande.
För att öka tryggheten i kommunens utemiljöer har under året genomförts en
trygghetsvandring digitalt i Ekedalen, där det framkom synpunkter om bland annat
trafikmiljön och mörka platser. Samhällsbyggnadsförvaltningen och Polisen arbetar
för att åtgärda de punkter som är möjliga.
Polisen har under året förbundit sig att fotpatrullera i centrum och på platser som
upplevs som otrygga, och har gjort spontana besök i skolan.
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3 Trafiksäkerhet
Invånare upplever en otrygghet i trafiken genom höga hastigheter och störningar
kvälls- och nattetid. BRÅ ska stötta informationsinsatser som ökar kunskapen om
trafikfarliga beteenden hos särskilt unga trafikanter, samt se över den fysiska
trafikmiljön.
Mål




Öka invånarnas upplevelse av trygghet i trafiken.
Minska vårdslöst beteende i trafiken.
Minska olyckor i trafiken.

Indikatorer
Antal trafikkontroller

2019
-

2020
32*

Antal utfärdade trafikböter

276

395

Antal åtgärder i den fysiska
trafikmiljön som bidrar till
ökad trafiksäkerhet

-

3

46

42

Medelhastigheten på utvalda
trafikerade gator (50-sträckor
i centrum, ej samma sträckor
varje år)

* Antalet loggade trafikkontroller från oktober-december 2020.

Rapport
Trafikmätningar har gjorts under året och en plan har tagits fram för detta arbete
2019-2022. Av gjorda trafikmätningar dras erfarenheter och trafikåtgärder sätts in.
Medelhastigheten på de centrala 50-vägar som har mätts under 2020, däribland
Norra Kungsvägen, Stallängsvägen och Egnahemsvägen, visar en i snitt lägre
hastighet (42) än gällande begränsning.
Fokus under 2020 har fortsatt varit att strukturera trafikområdet i form av exempelvis
uppdatering av trafikföreskrifter och översyn av trafikmärken.
Under året har antalet spontana motorträffar ökat, och en arbetsgrupp för motorburen
ungdom har startats. Gruppen har bland annat hållit dialog med unga och med
civilsamhället om hur förutsättningarna för unga att utöva sitt motorintresse kan
förbättras.
Polisen arbetar kontinuerligt med att förebygga brott i trafiken, bland annat genom
trafikkontroller och genom dialog med invånare.
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4 Inbrott och skadegörelse
Skadegörelse kostar samhället stora summor. Inbrott skapar också otrygghet. BRÅ
ska stötta informationsinsatser som kan verka förebyggande av till exempel inbrott.
Mål



Minska antalet inbrott i kommunen.
Minska skadegörelsen i kommunen.

Indikatorer
2016

2017

2018

2019

2020

Invånares upplevelse av känna
sig trygga och säkra mot inbrott i
hemmet (Betygsindex 1-10)

-

5,8

-

5,7

-

Kommunens kostnader för klotter
och skadegörelse på egna
fastigheter (tkr)

-

-

-

-

175

Antal skadegörelser (inkl.
mordbrand) i kommunen

113

67

113

66

116

Antal inbrottsstölder i
kommunen

137

131

79

64

90

Rapport
Kommunen har förbundit sig att åtgärda klotter och skadegörelse på kommunala
fastigheter. Under 2020 uppgick dessa kostnader till cirka 175 000 kronor.
Antalet skadegörelser och inbrottsstölder har ökat under 2020. Möjligen finns en
koppling till den pågående pandemin som har haft en påverkan på människors
sociala tillvaro.
Kommunen fortsätter sin överenskommelse med brottsofferjouren och Polisen har
arbetat med att hänvisa brottsoffer till brottsoffermyndigheten och brottsofferjouren.
Polisen bistår med arbetet kring grannsamverkan.
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5 Narkotika
Brottsstatistiken visar att narkotikaanvändandet bland unga ökar. Narkotikabrott är
också ett av polisens största arbetsområden.
Mål


Minska narkotikaanvändandet bland unga i Tidaholm.

Indikatorer
2017

2018

2019

2020

Antal narkotikabrott

83

110

143

93

Antal anmälningar till
socialtjänsten kopplat till
narkotikaanvändande hos unga

20

11

6

16

Antal externa vårdinsatser
avseende unga med
narkotikamissbruk

2

3

2

0

Antal drograttfyllerier

24

27

38

16

Rapport
Under 2020 anmäldes 93 narkotikabrott till Polisen. Dessa brott består av fyra
överlåtelsebrott, 33 innehav av narkotika och 55 brott avseende eget bruk.
Kommunen har arbetat med att erbjuda råd, stöd och behandling till personer med
alkohol- och drogproblematik.
Det förebyggande arbetet Livsstilsprojektet, som handlar om sömn, kost, motion,
alkohol, narkotika osv., som elevhälsan sedan tidigare har riktat till elever har under
året implementerats under namnet Tema livsstil.
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