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Dokumentet Brottsförebyggande är framtaget av kommunen och Polisen i samverkan och 

är ett delprogram till Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2019–22 antaget av 

kommunstyrelsen den 10 april 2019 § 69  

Illustration framsida: Staffan Nylander 

Bakgrund 

Detta dokument är ett delprogram till Mullsjö kommuns handlingsprogram för trygghet 

och säkerhet 2019–2022.  

2009 undertecknade kommunstyrelsens ordförande och länspolismästaren en 

överenskommelse om gemensamt brottsförebyggande arbete. Därför utgör också 

dokumentet Handlingsplan polis – kommun 2014–2015 som grundar sig i 

samverkansöverenskommelsen kring brottsföre-byggande frågor. 

2016 tecknade Mullsjö kommun och Lokalpolisområde Södra Vätterbygden den senaste 

samverkansöverenskommelsen. Denna överenskommelse gäller tillsvidare. 

Andra relevanta styrdokument 

I Mullsjö kommun finns det en handlingsplan för folkhälsa som är antagen av 

folkhälsorådet 2015-10-14 i denna finns det tre delområden:  

• Delmål 1: Alla elever kommer till skolan och deltar under lektionerna 

• Delmål 2: Ett systematiskt och fungerande ANDT-arbete 

• Delmål 3: Motverka utslagningen ur föreningslivet 

Arbetet med Folkhälsa och brottsförebyggande ska integreras för att få kraftfulla effekter i 

det förebyggande arbetet i kommunen.  
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Delprogrammet har tagits fram i samverkan mellan kommunen och Polisen där ambitionen 

har varit att följa arbetsprocessen i handboken samverkan i lokalt brottsförebyggande 

arbete1. En del i arbetet har varit stöd från Brottsförebyggande samordnaren från 

Länsstyrelsen i Jönköpings Län som också har haft dialog kring delprogrammet med 

Brottsförebyggande rådet. Delprogrammet kommer att användas för styrning och ledning 

av det brottsförebyggande arbetet i kommunen och lokalpolisområdet.  

                                                      
1 Brottsförebyggande rådet 2016, Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete 
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Medborgarlöfte 

För att förstärka samverkan ytterligare och som ett led i arbetet med demokratifrågor, 

kommer Mullsjö kommun och Lokalpolisområde Södra Vätterbygden enas om ett eller 

flera årliga Medborgarlöften. Utifrån den gemensamma lägesbilden har Mullsjö kommun 

och Polismyndigheten kommit fram till att medborgarlöftet under 2019 inriktar sig på 

ungdomsrelaterad trafikbrottslighet. 

Ur kommunens handlingsprogram 

Kommunens brottsförebyggande arbete omfattar såväl arbete bland barn och ungdomar, 

fysiska trygghetsåtgärder, åtgärder som fastighetsägare vidtar, arbete på individnivå som 

kommunens myndighetsutövning. Detta bedrivs i nära samverkan med Polismyndigheten, 

näringslivet och olika lokala initiativ.  

Ur polisens verksamhetsidé 

Polisens uppdrag är tydligt: ”Närmare medborgarna, mer tillgängliga och tillsammans leder 

vi det brottsbekämpande arbetet för trygghet, rättssäkerhet och demokrati”. 

• Färre brott ska begås. Polisen ska genom planlagt brottsförebyggande arbete bidra 

till att färre brott begås. 

• Fler brott ska klaras upp. Polisen ska genom sin brottsutredande verksamhet bidra 

till att fler brott klaras upp. 

• Tryggheten ska öka. Polisen ska bidra till att människor känner trygghet och 

mindre oro för brott. 

• Vi ska vara synliga. Polisen ska vara synlig och tillgänglig för allmänheten. 

• Förtroendet ska vårdas och stärkas. Polisen ska slå vakt om det höga förtroende 

allmänheten har för oss och arbeta för att det stärks ytterligare. 

I Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner bedrivs det brottförebyggande arbetet genom 

Lokalpolisområde Södra Vätterbygden. 
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Gemensam lägesbild 

Mullsjö kommun, länsstyrelsens samordnare för brottsförebyggande arbete samt 

Lokalpolisområde Södra Vätterbygden har kommit fram till en gemensam lägesbild, en 

sammanställning av fokusområden mot vilka vi gemensamt ska prioritera våra resurser. De 

gemensamt framtagna fokusområdena innehåller delar av den befintliga samverkan som 

sker mellan kommun och Lokalpolisområde Södra Vätterbygden. Utöver detta Delprogram 

förekommer samverkan på en rad olika områden och inom olika verksamheter.  

Arbetet med att ta fram den gemensamma lägesbilden har bland annat bestått i en analys av 

anmälda brott, dialog med medborgare i Mullsjö kommun och information från Polisens 

underrättelsetjänst. Representanter från kommun och polismyndigheten har använt polisens 

metodstöd för att inhämta och samordna en orsaksbaserad och gemensam lägesbild. 

Analysen av metodstödet kommer ligga till grund för det arbetssätt som kommer användas 

i den presenterade gemensamma lägesbilden. Dessutom har medarbetare på 

Lokalpolisområde Södra Vätterbygden varit delaktiga i processen genom så kallade 

medarbetardialoger.  

Lägesbilden pekar ut gruppen normbrytande ungdomar som begår olika typer av brott och 

som missbrukar droger och alkohol. Mötesplatser för dessa ungdomar kännetecknas av 

frånvaro av vuxna och insynsskyddade platser såsom förskolor och skolområden. En annan 

grupp av ungdomar framför trimmade EPA-traktorer och mopeder/vespor samt s.k. 

”dirtbikes” på ett sådant sätt att fara för liv föreligger. Tidpunkten när dessa grupper är 

aktiva är framförallt kvällstid på vardagar och helger. 

Uppdrag och ansvar 

Säkerhets- och beredskapssamordnaren ansvarar för det brottsförebyggande arbetet på 

kommunstyrelsens uppdrag. Ansvaret för genomförandet ligger på Polisen och 

kommunens olika nämnder och kommunförvaltningen, se respektive aktivitet i 

aktivitetsplanen. 

Uppföljning för detta delprogram sker på varje möte med LBrå enligt framtagen 

aktivitetsplan samt att Polisen och säkerhets- och beredskapssamordnaren tillsammans 

årligen avrapporterar skriftligt i en rapport/verksamhetsberättelse. 

Lokala brottsförebyggande rådet, (LBRÅ) Mullsjö kommun 

För samverkan kring brottsförebyggande frågor i Mullsjö kommun finns det ett 

Lokaltbrottsförebyggande råd, vilken är en del av Folkhälsorådet. I rådet finns 

representanter för kommunledning, kommunförvaltningen och kommunpolisen för 

Lokalpolisområde Södra Vätterbygden. Som adjungerande finns även områdespoliserna för 

Habo och Mullsjö kommuner.  

Folkhälsorådet sammanträder ca fyra gånger per år. 
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Handlingsplan 2019-2022 

 

Fokusområden 

Utifrån den gemensamma lägesbilden har Mullsjö kommun och Polismyndigheten kommit 

fram till att särskild uppmärksamhet ska riktas mot tre huvudområden under perioden 

2019-2022: 

• Normbrytande barn och ungdomar  

• Ungdomsrelaterad trafikbrottslighet  

• Bostadsinbrott 
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Normbrytande barn och ungdomar 

Mål: Utveckla och förstärka arbetet med barn och ungdomar som finns i riskzonen för att 

utveckla ett normbrytande beteende.  

Indikator: I huvudsak produktionsuppföljning av aktiviteter som är kopplade till mål och 

lägesbild. Kompletterande indikatorer folkhälsoenkät ung, narkotika bruk och psykisk 

ohälsa. Anmälda skadegörelsebrott samt kostnader för skadegörelse. Anmälda strategiska 

brott som tillgrepp av fortskaffningsmedel, rån och stöld.2 

Lägesbild 

Det är relativt vanligt att ungdomar både blir utsatta för brott och vid enstaka tillfällen 

begår lindrigare brott t.ex. snatterier. De ungdomar som begår ett fåtal och lindriga brott 

brukar sluta när de växer upp. Bland de ungdomar som begår många brott finns det en liten 

andel som fortsätter som vuxna, de begår ofta allvarligare brott tillsammans med äldre 

kamrater. Upptäckten av barn och ungdomar som riskerar att hamna i en kriminell livsstil är 

oerhört viktigt. Barn och ungdomar spenderar större delen av sin uppväxt i skolmiljön. 

Skolan har därför en unik möjlighet att upptäcka normbrytande beteende hos barn och 

ungdomar samt hemförhållanden där det kan finnas missförhållanden. Samverkan mellan 

olika förvaltningar och myndigheter är en förutsättning för att det ska lyckas. Där 

exempelvis barn och utbildningsförvaltningen, IFO och kultur och fritid gemensamt kan 

arbeta med att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer hos barn och ungdomar.  

I Mullsjö kommun finns det ungdomar som har en förhöjd risk att utveckla en kriminell 

livsstil. Bland dessa ungdomar finns det en problematik med psykisk ohälsa, missbruk, 

negativa gruppnormer, skolfrånvaro och ej uppnådda mål i skolan och föräldrar som har 

behov av stöttning. I lägesbildsarbetet går det även att koppla ungdomar till skadegörelse på 

skolor och platser där det saknas vuxna och där det är insynsskyddat, vilket kan tyda på att 

de inte har någon organiserad fritidssysselsättning med närvarande vuxna. Det förekommer 

även olovlig körning, trimmade mopeder, cross och vårdslös körning av trimmade EPA-

traktorer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Brå rapport: Strategiska brott (Brå 2000:3) 
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Aktivitetsplan 2019–2022 

 

 

  

Aktivitet Mål Ansvarig Samverkande parter Påbörjad/ 
Utförd 
senast 

Kompetensutveckling om 
risk- och skyddsfaktorer för 
kommunens personal i syfte 
att tidigt upptäcka 
normbrytande barn och 
ungdomar.  
 

Öka medvetenheten 
genom utbildning och 
därigenom tidigare fånga 
upp ungdomar som är 
på väg in i en kriminell 
livsstil  

Beredskap och 
säkerhetssamordnare 

Socialtjänsten – Individ 
och familjeomsorg 
Barn och utbildning 
Kultur och fritid  
Familjecentralen 
Länsstyrelsen, Enheten 
för social hållbarhet 
Regionen Jönköpings 
län 
Kommunal utveckling 
Polisen 

31/12 2020 

Utveckla kunskapen om hur 
och när orosanmälan bör 
eller ska göras. 
 

Kommunens egen 
personal som har 
kontakt med barn och 
ungdomar skall känna 
till rutin för oros-
anmälan 

Socialtjänsten – 
Individ och 
familjeomsorg 

Barn och utbildning 
Kultur och fritid 
Familjecentral 
 

31/12 2020 

Erbjuda individuellt 
anpassade insatser till 
målgruppen normbrytande 
barn och ungdomar som 
begår brott. 

Minskat antal ungdomar 

som är kriminella. 
Socialtjänsten – 
Individ och 
familjeomsorg  
Polis 

Barn och utbildning 
Kultur och fritid 

Kontinuerligt 

Erbjuda förebyggande 
föräldrastödsutbildning 

Genomföra 
föräldrastödsutbildning. 

Socialtjänsten – 
Individ och 
familjeomsorg 

Barn och utbildning 
Kultur och fritid 
Familjecentral 
 

Kontinuerligt 

Uppsökande fältarbete mot 
normbrytande ungdomar 
som befinner sig i områden 
där det saknas vuxennärvaro 
under kvällar och helger.  

Regelbunden närvaro på 
kända platser där norm-
brytande ungdomar 
samlas i syfte att ta 
kontakt och skapa goda 
relationer med 
ungdomarna.  
 

Socialtjänsten – 
Individ och 
familjeomsorg – 
Fältsektreterare 

Polis 
Nattvandrare 
Bevakningsföretag 

Kontinuerligt 
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Trafikrelaterad brottslighet 

Mål: Arbeta förebyggande mot trafikrelaterad brottslighet med fokus på ungdomar3 

Indikator: Öka antalet flygande besiktningar och hastighetsmätningar 

Lägesbild: 

I Mullsjö kommun har kommunen och polisen en bild av att vårdslöskörning med 

EPA-traktorer och andra trimmade fordon har ökat. Problematiken är utbred i hela 

kommunen men att det förkommer mer frekvent i tätbebyggda områden i Mullsjö. 

Tidpunkter som utmärker sig är kvällar och helger. I samtal med medborgarna så 

framkommer det att fordonen framförs på ett sådant sätt att det finns en förhöjd 

risk för olyckor vilket ger en ökad allmän otrygghet i trafiken. 

 

Aktivitetsplan 2019–2022 

 

 

  

                                                      
3 Medborgarlöfte 2019 

Aktivitet Mål Ansvarig Samverkande part Påbörjad/Utförd 
senast 

Minst fyra (4) riktade kontroller 

mot mopeder, A-traktorer och 

bilburna ungdomar. Både civilt 

och uniformerat i samverkan 

med bilinspektörer. 

 

Ökad upplevd 
trygghet såväl i 
trafiken som allmänt. 

Polisen, 
kommunpolis 

Kommun, Barn och 
utbildning –Rektor 
Trollehöjds skolområde 

Årsvis 

Trafikreglerande beslut 
(hastighetdämpande åtgärder t ex 
upphöjningar, avsmalningar och 
sidoförskjutningar i syfte att 
sänka hastigheten) för att 
underlätta polisens övervakning 
samt ge möjligheter att ingripa 
och begränsa tillgängligheten för 
olagliga motordrivna fordon på 
kvälls/nattetid. 

Ökad trafiksäkerhet 
med minskat antal 
olyckor med person-
skador. 

Tekniska nämnden 
Samhällsbyggnads-
avdelningen 

Polis Kontinuerligt 

Utbildning från årskurs 8 om 
trafiksäkerhet och konsekvenser 
av vårdslöskörning 

Ökad trafiksäkerhet 
med minskat antal 
olyckor med person-
skador.  

Räddningstjänsten Polis 
Kommun, Barn och 
utbildning –Rektor 
Trollehöjds skolområde 

Årsvis 
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Bostadsinbrott 

Mål: Antalet bostadsinbrott ska minska. 

Indikator: Antal anmälda bostadsinbrott (BRÅ) 

Lägesbild 

Inbrott i bostad står för en liten del av den totala brottsligheten i Mullsjö kommun, men är 

ett brott som skapar oro eftersom det upplevs som mer kränkande än andra stöldbrott. 

Under en tioårs period visar statistiken av bostadsinbrott att det sker förhållandevis få 

inbrott i Mullsjö kommun, med ett medelvärde på 15 st./år mellan 2008–2018. Men i 

samtal med medborgarna uppgavs inbrott i bostad vara ett av de brott som man oroar sig 

mest för.  

 

Aktivitetsplan 2019–2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitet Mål Ansvarig Samverkande 
part 

Påbörjad/Utförd 
senast 

Grannsamverkan med 
särskilt fokus på 
bostadsområden utsatta 
för inbrott 

Öka antalet hushåll med 
grannsamverkan inom 
Mullsjö kommun från 
föregående år 

Polis, kommunpolis Kommun Årsvis 

Problemorienterat 
polisarbete utifrån 
kartlagda områden 

Minskade inbrott  
 

Polis, kommunpolis Kommun Kontinuerligt 

Påbörja samverkan med 
körskolor i syfte att 
förlägga övningskörning i 
brottsutsatta områden. 

Minskade inbrott  
 

Kommunförvaltningen-
Beredskap och 
säkerhetssamordnare 
 

Näringslivet 31/12 2019 


