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Handlingsplan och medborgarlöfte i enlighet med överenskommelse
mellan Mjölby kommun och Polismyndigheten
Bakgrund
Mjölby kommun har en samverkansöverenskommelse med
Polismyndigheten för att bedriva trygghetsskapande och brottsförebyggande
arbete. Överenskommelsen gäller för 2015-2018.
Enligt överenskommelsen ska en handlingsplan med tydliga åtaganden för
respektive samverkanspart tas fram. En ny handlingsplan tas fram vartannat
år.
Enligt överenskommelsen ska även medborgarlöften tas fram gemensamt av
samverkansparterna. Dessa uppdateras varje år.
Sammanfattning
Förslagen till ny handlingsplan 2018-2020 och nytt medborgarlöfte 2018
har tagits fram i samverkan med Polisen och gäller gemensamma
prioriterade områden inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbetet.
Fokusområden i handlingsplanen för 2018-2020 är:







Trafikmiljön
Otrygghetsfaktorer i boendemiljön
Ordningsstörningar
Tillgreppsbrott
Våldsbejakande extremism
Droger, ANDT (Alkohol, narkotika, dopning och tobak)

Förslaget till medborgarförslag för 2018 baserar sig på ett antal
medborgardialoger som genomförts i tre av kommunens tätorter i
samverkan mellan Polis och kommunen. Medborgarförslaget för 2018
föreslås fokusera på Järnvägsgatan och området kring resecentrum i Mjölby.
Beslutsunderlag
Samverkansöverenskommelse för trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbete 2015-2018
Förslag till handlingsplan för 2018-2020
Förslag till medborgarlöften 2018
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fortsättning § 6
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens förvaltnings förslag till
Handlingsplan för 2018-2020
2. Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens förvaltnings förslag till
Medborgarlöften 2018
___

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Polismyndigheten, Lokalpolisområde Motala
Ordf. strategiska nätverket för trygghet och säkerhet, Ulf Johansson
Säkerhetssamordnare, Roger Max
Akten
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Ny handlingsplan och medborgarlöfte
Information
Josefine Arvidsson, kommunpolisen informerar om planeringen inför 2018
års medborgarlöften.
Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens
samverkansöverenskommelse om långsiktigt brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete.
Medborgarlöftet utgår ifrån en lägesbild. Denna lägesbild har tagits fram
genom medarbetardialoger, medborgardialoger, statistik och genom den
interna kunskap som finns inom Polismyndighetens och Kommunens
organisationer.
Lägesbild
Den största delen av skadegörelsebrotten sker på Järnvägsgatan,
resecentrum i Mjölby. Området upplevs av många medborgare som otryggt.
För att medborgarna skall känna sig tryggare och för att minska
brottsligheten i området så lovar kommunen och polisen att:



Polisen utför fotpatrullering i området.
Genomföra trygghetsvandringar med representanter från kommun,
polis och andra berörda parter.
 Upplevda otrygghetsfaktorer skall ses över och vid behov åtgärdas
av kommunen.
Handlingsplanen för samverkan mellan Mjölby kommun och polisen är att
gemensamt prioritera områden inom det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet, syftet är att fokusera och agera i
problemområden. Den nya planen kommer att gälla för 2018–2020.
Fokusområdena kommer att vara trafikmiljön, otrygghetsfaktorer i
boendemiljön, våldsbejakande extremism, droger och ANDT,
ordningsstörningar och tillgreppsbrott.
Beslut
Kommunstyrelsens trygghets- och säkerhetsutskott tackar för informationen
som noteras till protokollet.
___
Beslutet skickas till: Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(2)
Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2017-12-19

KS/2017:359

Handläggare

Roger Max
Tfn 0142-852 36

Kommunstyrelsen

Handlingsplan och medborgarlöfte i enlighet med
överenskommelse mellan Mjölby kommun och
Polismyndigheten
Bakgrund
Mjölby kommun har en samverkansöverenskommelse med
Polismyndigheten för att bedriva trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbete. Överenskommelsen gäller för 2015-2018.
Enligt överenskommelsen ska en handlingsplan med tydliga
åtaganden för respektive samverkanspart tas fram. En ny
handlingsplan tas fram vartannat år.
Enligt överenskommelsen ska även medborgarlöften tas fram
gemensamt av samverkansparterna. Dessa uppdateras varje år.
Sammanfattning
Förslagen till ny handlingsplan 2018-2020 och nytt medborgarlöfte
2018 har tagits fram i samverkan med Polisen och gäller gemensamma
prioriterade områden inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbetet.

Fokusområden i handlingsplanen för 2018-2020 är:
 Trafikmiljön
 Otrygghetsfaktorer i boendemiljön
 Ordningsstörningar
 Tillgreppsbrott
 Våldsbejakande extremism
 Droger, ANDT (Alkohol, narkotika, dopning och tobak)
Förslaget till medborgarförslag för 2018 baserar sig på ett antal
medborgardialoger som genomförts i tre av kommunens tätorter i
samverkan mellan Polis och kommunen. Medborgarförslaget för 2018
föreslås fokusera på Järnvägsgatan och området kring resecentrum i
Mjölby.

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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Missiv
Datum

Diarienummer

2017-12-19

KS/2017:359

Beslutsunderlag
Samverkansöverenskommelse för trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbete 2015-2018
Förslag till handlingsplan för 2018-2020
Förslag till medborgarlöften 2018
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens förvaltnings förslag till
Handlingsplan för 2018-2020
Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens förvaltnings förslag till
Medborgarlöften 2018
___
Beslutet skickas till:
Polismyndigheten, Lokalpolisområde Motala
Ordf. strategiska nätverket för trygghet och säkerhet, Ulf Johansson
Säkerhetssamordnare, Roger Max
Kommunstyrelsens förvaltning

Carina Brofeldt
Bitr. Kommunchef

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Roger Max
Säkerhetssamordnare

Besöksadress
Telefon
Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Ba
www.mjolby.se
79
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se

Handlingsplan
Handlingsplanen är en del av den upprättade samverkansöverenskommelsen mellan Polisen och Mjölby Kommun.
Handlingsplanen gäller gemensamma prioriterade områden inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
Syftet är att fokusera och agera mot problemområden där effekt kan uppnås genom samverkande insatser.
Planen gäller för 2018-2020 men kan revideras efter förändringar i den lokala lägesbilden.
Uppföljning.
Uppföljning enligt nedan frekvens sker först internt inom respektive polisen och kommunen. Därefter sker en gemensam sammanställning utifrån den
interna uppföljningen.

Årsuppföljning och kontinuerlig lägesbildsanalys utgör underlag för eventuell revidering av handlingsplanen. Löpande uppföljning sker efter
varje tertial. Årsuppföljningen påbörjas efter andra tertialen varje år.

Problembild

Orsaksanalys

Övergripande
effektmål

Delmål

Åtgärder

Ansvar

Trafikmiljön.
Boende upplever
periodvis oro och
otrygghet av fordon
som håller på med
”buskörningar”.
Ett annat problem är
höga hastigheter på
vissa gator och
områden.

Bristande respekt
för gällande
föreskrifter.
Trafikmiljöer som
möjliggör
vårdslösa
körningar.
Bristande kunskap
om och respekt för
ansvaret som
körkortsinnehavare

Öka respekten för
gällande
trafikföreskrifter.
Förebygga olyckor.
Minska antalet
skadade och döda i
trafiken.

Öka tryggheten för
boende i aktuella
områden.

Underrättelse och info styrda
punktinsatser, i form av
hastighets- och rutinkontroller på
tider och platser som är aktuella.

Polisen

Kommunen jobbar efter
trafiksäkerhetsprogram, taget av
politiken.

Kommunen

Otrygghetsfaktorer
i boendemiljön.

och förare.
Vissa
platser/områden
upplevs som
otrygga p.g.a. dålig
belysning.

Öka tryggheten
genom förbättringar
av belysning där det
är relevant.

Ordningsstörningar
Missbrukare
uppehåller sig på
centrala platser.
Framförallt i
Gallerian och
Gästisparken. Deras
närvaro och
uppträdande skapar
otrygghet för
besökare till nämnda
platser.

Aktuella platser är
strategiska med
anledning av
närheten till
systembolaget.
Sommartid är
Gästisparken
aktuell och
höst/vinter
Gallerian.

Se till att gällande
alkoholförbud,
lokala
ordningsföreskrifter,
följs.
Ingen ska behöva
känna sig otrygg när
man besöker
angivna platser.

Tillgreppsbrott
Tillgreppsbrotten
tenderar att öka
under sommaren,
maj-september, med
flest anmälda brott i
augusti.

Gärningsmännen kan
delas in i två
huvudsakliga spår.
Det ena är den lokala
missbrukaren som
finansierar sitt egna
missbruk. Det andra
spåret är en kriminell

Bryta trenden av
brott mot vissa
objekt.
Lagföra
gärningsmän för att
tidigt avbryta en

Förebyggande verksamhet
genom att starta upp och
driva nya
grannsamverkansområden.

-

Se över vegetation
Kontinuerlig översyn av
belysning

Kommun

-

Genomföra, följa upp samt
återkoppla resultat från
trygghetsvandringar

Kommunen/Polisen

-

Uppföljning av resultat
från medborgardialoger

Regelbunden patrullering av polis
i syfte att beivra överträdelser av
alkoholförbudet och att tidigt
korrigera ordningsstörningar.
Fokus på droganvändning
generellt.
- Kommunen bidrar med
stöd till missbrukare.
- Stöttning till
frivilligorganisationer.
- Nätverksarbete
- Förebyggande arbete mot
ungdomar.
Tidig och tydlig fokus på kända
gärningsmän när vissa
brottskategorier ökar.

Polis

Ökad brottsförebyggande
information till utsatta
medborgarkategorier och utsatta

Polis/kommun

Kommun

Polisen

Våldsbejakande
extremism
För att förhindra att
våldsbejakande
extremistmiljöer får
fäste i samhället
samt att individer
lockas till att delta är
det angeläget att
samhället arbetar
långsiktigt och
förebyggande.
Droger, ANDT
Det är av vikt att
fortsatt jobba
preventivt mot
området särskilt

person som försörjer
sig på stölder. Här
förekommer bland
annat
omkringresande
ligor.

aktiv kriminell
verksamhet.
Tidigt identifiera
tänkbara lokala
misstänkta.

bostadsområden.
Tidigt fokus och kartläggning av
kända gärningsmän i syfte att
kunna rikta insatser.
Ärendeanalys för att se kopplingar
mellan modus och spår. Eventuell
seriebrottslighet.
- Medverka till spridande av
grannsamverkan.
- Trygghetsvandringar.
- Informationskampanjer

Våldsbejakande
extremism är ett
samlingsbegrepp
för rörelser,
ideologier eller
miljöer som inte
accepterar en
demokratisk
samhällsordning
och som främjar
våld för att uppnå
ett ideologiskt mål.

Förhindra att
våldsbejakande
extremistmiljöer får
fäste i samhället
samt att individer
lockas till att delta i
dem.

Inrätta mentorskap, föräldra- och
ungdomsmentorer.
Medborgarforum för en öppen
diskussion.
Aktivt integrationsarbete
Saneringsinsatser vid affischering
och klotter.

Minska
drogkonsumtionen
hos unga. Förhindra
att unga utvecklar
ett missbruk.

Kommun
(Se eget dokument)

Att under 2018 skapa en lokal
handlingsplan mot VBE.
Underrättelsestyrda
punktinsatser/kontroller i syfte att
identifiera ungdomar i riskzonen
för att etablera ett missbruk. Även
för att identifiera personer i behov

Kommun/polis

Polisen

avseende ungdomar.

Identifiera individer
i behov av sociala
insatser.

av vård p.g.a. sitt missbruk.
Fokus på försäljningsledet.
Regelbunden kartläggning, bland
annat genom enkäten ”Om mig”
och avloppsmätningar av
narkotika.
Arbeta operativt och preventivt
utifrån beprövade och/eller
evidensbaserade metoder.

---------------------------------------------------Hanna Sjögren
Lokalpolisområdeschef

------------------------------------------------------Cecilia W Burenby
Kommunstyrelsens ordförande

Kommun (ANDT
samordn)

Medborgarlöfte i Mjölby Kommun 2018
Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse
om långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
Medborgarlöftet utgår ifrån en lägesbild. Denna lägesbild har tagits fram genom
medarbetardialoger, medborgardialoger, statistik och genom den interna kunskap som
finns inom Polismyndighetens och Kommunens organisationer.
Lägesbild
Den största delen av skadegörelsebrotten sker på Järnvägsgatan, resecentrum i Mjölby.
Området upplevs av många medborgare som otryggt. För att medborgarna skall känna
sig tryggare och för att minska brottsligheten i området så lovar kommunen och polisen
att:


Polisen utför fotpatrullering i området



Genomföra trygghetsvandringar med representanter från kommun, polis och
andra berörda



Upplevda otrygghetsfaktorer skall ses över och vid behov åtgärdas av
kommunen

Resultatet kommer att följas upp och redovisas under 2018

______________________________________________________________________
Hanna Sjögren
Cecilia W Burenby
Lokalpolisområdeschef
Kommunstyrelsens ordförande

