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Diarienr

GEMENSAM LÄGESBILD

Handlingsplanen baseras i huvudsak på följande underlag:


Polisens lägesbild för Gävle kommun, är en sammantagen bild baserad
på statistik om anmäld brottslighet, information om rapporterad störning,
problemområden som anger en utveckling över tid. Områdes- och
nätverksgrupper finns i flera av kommunens stadsdelar och utgör ett
viktigt forum för att dela en lägesbild. Detta sker genom möten ca
varannan månad i stadsdelarna.



Kommunens inventering består i framtiden av att egen organisation
baserad på intervjuer och undersökningar med nyckelbefattningar
avseende existerande samverkansområden. Exempel på berörda
samverkansområden är Brottsförebyggarna i Gävle (BIG), lokalt
Brottsförebyggande råd (BRÅ), folkhälsa och drogförebyggande arbete.

Till grund för en gemensam, och slutligen delad lägesbild, bör tillräckligt många
relevanta faktorer vägas in för att få en så rättvisande lägesbild som möjligt.
Tidigare genomfördes Polisens Trygghetsundersökning, vilken dock fr.o.m. 2017
nu görs i ny form i ett samarbete med Brottsförebyggande rådet.
Undersökningen, NTU lokal (Nationella trygghetsundersökningen lokal) visar
dock endast ner till nivån lokalpolisområde, vilket inte medger uppdelningen på
aktuell kommun. Av den anledningen kan endast generell utveckling för det
geografiska området Gästrikland. Övergripande kan konstateras att åtskillnad
måste göras mellan upplevd otrygghet i förhållande till faktisk- och anmäld
brottslighet. Detta är en viktig distinktion när en rättvisande lägesbild ska skapas.
Under perioden januari till november 2016 och motsvarande period 2017 har
antalet anmälda brott i kategorin våldsbrott varit ungefär detsamma (minskning
med 1 %). Under samma period kan en ökning av antalet anmäla brott
konstateras avseende bl. a narkotikabrott, trafikbrott med fängelse i straffskalan,
skadegörelsebrott och vissa tillgreppsbrott. I flera andra brottskategorier, minskar
istället antalet anmäla brott; t. ex våld i offentlig miljö, misshandel inomhus,
personrån, brott i nära relationer och våldtäkt.
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GEMENSAM ÖVERENSKOMMELSE




Våld i offentlig miljö1
Ungdomsrelaterad kriminalitet
Droger

Med fokus på samverkan inom ovanstående områden förväntas de positiva
effekterna bli en minskning av brottsligheten och därmed en ökning av
tryggheten inom kommunen.
En önskvärd effekt är en utvecklad samverkan mellan berörda parter. Etablerade
arbetsmetoder, exempelvis medborgarlöfte, ska behållas och nya utvecklas.
3

ARBETET I PRAKTIKEN

Nedan beskrivs respektive prioriterat område med specifika områden som
kommunen respektive polisen kommer att arbeta med för att målen ska uppnås.

Våld i offentlig miljö
Mål



Minska våldsbrotten i offentlig miljö som typiskt sett leder till otrygghet
Öka den upplevda tryggheten på offentliga platser

Lokalpolisområde Gästrikland
Gävle kommun
Exempelvis:
Exempelvis:
 Samverkan vid kommunens tillsyn
 Tillståndshantering Alkohollagen
enligt alkohollagen
 Samverkan med polisen tillsyn enligt
 Egen tillsyn enligt modellen
alkohollagen
Ansvarsfull alkoholservering
 Följa upp behov av ändring av
stadgar och förskrifter
 Medlingsverksamhet
 Framtidssamtal
 Fysisk planering
 Kronobergsmodellen
 Regelbundna träffar med krögare och
personal i krognäringen
 Delta i områdes- och nätverksgrupper
samt med andra intressenter i
 Arbete med Ansvarsfull
civilsamhället
Alkoholservering (AAS)
 Delta i områdes- och nätverksgrupper
samt med andra intressenter i
civilsamhället
Våld i offentlig miljö utgörs av det våld som sker utanför det privata rummet, d v s oftast i
någons bostad. Våld i offentlig miljö är således allt våld som äger rum i den icke-privata miljön.
Med våld avses att uppsåtligt bruka eller hota att bruka makt eller fysisk styrka mot sin egen
person, mot en annan människa, en grupp människor, en gemenskap eller ett samhälle, med följd
eller tämligen sannolik följd att någon dör eller att det uppstår kroppsskada, psykisk skada,
skador i den känslomässiga utvecklingen eller funktionshinder”
1
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Ungdom – offer och gärningsman
Mål




Minska ungdomskriminaliteten
Höja åldern för alkoholdebut
Minska nyrekrytering till narkotikabruk

Lokalpolisområde Gästrikland
Exempelvis:
 Övervakning av/närvaro på
brottsutsatta platser
 Situationell brottsprevention:
förändra platser eller söka hindra
uppkomsten av brottstillfälle
 Minska tillgängligheten av alkohol
och minska berusningsgraden
 Kartläggning och identifiering samt
kontakt med vårdnadshavare den
unge
 Uppsökande arbete på skolor,
fritidsgårdar och andra mötesplatser
för ungdomar
 Uppsökande arbete och
framtidssamtal med ungdom och
föräldrar
 Medling

Gävle kommun
Exempelvis:
 Tillståndshantering
 Vaksamhet på nya brottsutsatta
platser
 Arbeta för att minska
tillgängligheten av alkohol och
minska berusningsgraden
 Fysisk planering
 Sörja för att det finns fungerade
fritidsgårdar och andra möjligheter
till aktiviteter
 Drogfri skola
 Trygghetsplaner i skolan (BIG)
 Arbeta strategiskt med ANDT
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Droger
Mål





Minska tillgängligheten av narkotika
Minska tillgängligheten av alkohol
Minska tobaksbruket
Öka upptäckten av bruk och överlåtelse av droger

Lokalpolisområde Gästrikland
Gävle kommun
Exempelvis:
Exempelvis:
 Verka för att förhindra nyrekrytering
 Arbeta för att minska
tillgängligheten till alkohol och
 Uppsökande verksamhet på
minska berusningsgraden
fritidsgårdar, skolor och andra
mötesplatser
 Sörja för att det finns fungerade
fritidsgårdar och andra möjligheter
 Stödja och stärka ungdomar
till aktiviteter
 Kronobergsmodellen

Stödja och stärka ungdomar
 Samverkan vid kommunens tillsyn
 Stödja drogfria aktiviteter
enligt Alkohollagen
 Tillsyn och inspektion
 Arbete med Ansvarsfull
 Fortsatta träffar med krögare och
Alkoholservering (AAS)
personal i krognäringen
 Tillsyn enligt Tobakslagen
 Drogvaneundersökningar
 Delta i ”drogfri skola”
 Arbete med Ansvarsfull
 SMADIT
Alkoholservering (AAS)
 Fortlöpande droginformation
 Tillsyn enligt Tobakslagen
 Arbeta strategiskt med ANDT

4

FÖRÄNDRINGAR & TILLÄGG

Om nya aktiviteter eller förändringar föreslås till denna handlingsplan, under
avtalstiden, behandlas i ledningsgruppen BIG.
5

UPPFÖLJNING

Uppföljning av överenskommelsen utförs av respektive part samt gemensamt av
utsedd person inom polisen och kommunen. Återkoppling lämnas till
kommunstyrelsen och till Polismyndigheten, Lokalpolisområde Gästrikland.
Lokala Brottsförebyggande rådet och BIG fungerar som forum för behandling av
frågor rörande kommunens-och polisens brottsförebyggande arbete och denna
handlingsplan.

Version

01.00

