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Plan för brottsförebyggande arbete  

Denna plan är en samverkan mellan Sävsjö kommun och Lokalpolisområde Höglandet och 

gäller under perioden 2020-2023.  
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Varför en plan för brottsförebyggande 

arbete? 
Enligt Polismyndighetens Strategi 2024 ska Polismyndigheten tillsammans med övriga 

myndigheter inom och utom rättsväsendet genom sina insatser bidra till att minska 

brottsligheten och öka människors trygghet, vilket är målet för den nationella 

kriminalpolitiken.  

På det lokala planet drivs detta arbete genom en samverkansöverenskommelse mellan 

kommun och polis vilken tydliggörs i form av medborgarlöften och medborgardialog. Arbetet 

inbegriper flera av samhällets aktörer, däribland polisen, och samordnas av den som Sävsjö 

kommun utsett till ansvarig för det brottsförebyggande arbetet. 

Syfte 
Det övergripande syftet med planen för brottsförebyggande arbete är att tydliggöra hur 

kommun, polis och  eventuella andra aktörer  ska arbeta, tillsammans och på egen hand,  för 

att antalet brott som sker i offentlig miljö ska minska (se Handlingsprogram Skydd och 

säkerhet 2020-2023).  

Struktur  
Landets kommuner är skyldiga, enligt Lag om skydd mot olyckor (2003:778), att varje 

mandatperiod fastställa en plan för hur man kommer att arbeta för att förebygga de lokala 

olycksriskerna.  Sävsjö kommun har valt att ta ett större grepp om säkerhetsfrågan och arbeta 

med att förebygga, avhjälpa och göra erfarenheter från den lilla händelsen som enskild själv 

ska kunna hantera till kris och extraordinär händelse med påverkan på hela 

samhällsstrukturen. Detta arbete styrs av Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2020-

2023. Plan för brottsförebyggande arbetet är en del av detta handlingsprogram. 

Handlingsprogram för Skydd och Säkerhet innehåller åtta målområden, varav ett är 

målområdet brott. Gruppens arbete leds av den som Sävsjö kommun utsett till ansvarig för 

det brottsförebyggande arbetet. 

 

Ramverket för arbetet utgörs av 

handlingsprogrammet för skydd och 

säkerhet. Plan för brottsförebyggande 

arbete anger inriktningen och 

upplägget för det brottsförebyggande 

arbetet under aktuell period. 

Arbetsgruppen för social hållbarhet 

ansvarar för att målen i planen nås; 

dels genom att planera och genomföra 

aktiviteter, men även genom att följa 

upp och förbättra arbetet 

kontinuerligt.  

Samverkansöverenskommelsen 

identifierar och prioriterar 

utvecklingsområden under aktuell period.  
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Medborgarlöftet är en förlängning av samverkansöverenskommelsen som förnyas årligen och 

formuleras baserat på rådande lokala förhållanden. Samtliga dessa dokument bör dock vara i 

samklang då den gemensamma strävan är densamma. 

 

Nedan beskrivs vilka tidsperioder som respektive dokument löper under. 

 

Medborgardialog och medborgarlöften 
Medborgardialog och medborgarlöften har använts i den lokala brottsförebyggande 

samverkan sedan 2016. Medborgardialogen handlar om att ta in medborgarnas kunskap och 

upplevelser av vad som utgör problem i deras område. Denna information ska, tillsammans 

med planen för brottsförebyggande arbete, resultera i lokala medborgarlöften. 

Medborgarlöften är ett gemensamt åtagande mellan polis och kommun att arbeta mot den 

lokala problembilden. 

I Sävsjö kommun förnyas medborgarlöftet vartannat år. Båda parter har, vid sidan av detta 

dokument, kvar sina ordinarie åtaganden som beslutats inom respektive organisation.  

Arbetsprocess 
Det arbete som ska genomföras utförs i en systematisk 

arbetsprocess bestående av fyra delar; planera, 

genomföra, följa upp och förbättra. 

För att uppnå målen i denna plan genomför 

arbetsgruppen varje år en rad aktiviteter. Aktiviteterna 

förverkligas genom att representanterna i arbetsgruppen 

planerar in dem i sin ordinarie verksamhet samt inom 

ramen för respektive ordinarie budget. Arbetet 

synkroniseras genom träffar i arbetsgruppen. 

Arbetsgruppen består av representanter från 

Lokalpolisområde Höglandet, kommunala tjänstemän 

och räddningstjänsten. 

Arbetsgruppen leds av socialförvaltningens 

utvecklingsledare. 

En samverkansöverenskommelse mellan 

kommun och lokalpolis tecknas för att 

identifiera och prioritera de områden som 

man tillsammans behöver utveckla för att 

minska brottsligheten och öka tryggheten i 

Sävsjö kommun.Dokument 

Löper under perioden 

Handlingsprogram skydd och säkerhet 2020-2023 

Plan för brottsförebyggande arbete 2020-2023 

Samverkansöverenskommelse mellan polis 

och kommun 

2020-2023 

Medborgarlöfte 2020-2021 
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Risk- och skyddsfaktorer 
Arbetsgruppen ska utgå från risk- och skyddsfaktorer i sitt arbete med att ta fram aktiviteter. 

Riskfaktorer är egenskaper, händelser, processer eller förhållanden som ökar sannolikheten 

eller risken för att utveckla exempelvis psykisk ohälsa, kriminalitet och alkohol- och 

narkotikamissbruk. Enstaka riskfaktorer behöver inte innebära att en person får en ökad risk 

att begå brott utan det är när flera riskfaktorer kombineras med varandra som risken ökar. 

Faktorerna kan ses inom fem områden: familjen, kamratgruppen/fritiden, skolan, samhället 

och individen själv. 

 

En skyddsfaktor brukar vara det motsatta till en riskfaktor och olika skydds-och riskfaktorer 

kan förekomma samtidigt.1 Forskningen visar att risk-och skyddsfaktorer i stort sett är 

desamma för tobak-, alkohol- och narkotikabruk som för bristande skolanpassning, 

kriminalitet, våld och psykisk ohälsa.2 Pojkar exponeras oftare samt för fler riskfaktorer än 

flickor, enligt forskningen.3 

Det är oerhört viktigt att minska riskfaktorerna och stärka skyddsfaktorerna för barn och 

ungdomar som befinner sig i riskzonen. En god samverkan mellan olika verksamheter och 

myndigheter är en förutsättning för att det ska lyckas. 

Uppföljning och utvärdering 
Ansvaret för samordning och uppföljning av de fastställda aktiviteterna ligger på 

arbetsgruppen. Arbetsgruppen rapporterar kontinuerligt till Hållbarhetsrådet. Löpande 

uppföljning och analys av målen hjälper till att se effekterna av de aktiviteter som utförts, 

vilket ger ett underlag för att prioritera insatser i syfte att få bästa möjliga effekt. Genomförda 

aktiviteter och dess påverkan på målen redovisas årligen till kommunstyrelsen. 

 

 

                                                        
1 D. Farrington, B Welsh (2007) Saving children from a life of crime, Oxford University Press 
2 Folkhälsomyndigheten 2016,  World Health Organization 2010 
3 H Andershed, A-K Andershed och K. Carpelan (2010) Ungdomar som begår brott, Gothia förlag 


