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Brottsförebyggande Rådets handlingsplan för tiden 2013-2014 
Antagen av kommunstyrelsen 130312 §38 

 

Kommunfullmäktiges mål för 2013 har följande mål avseende trygghet: 

- Kommuninvånarna ska uppleva trygghet i sin livsmiljö 

- De offentliga miljöerna ska präglas av trygghet, trivsel och tillgänglighet 

- Det ska vara rent, snyggt och grönt i Markaryds kommun” (Kf mål 1) 

 

Kommunstyrelsen har följande delmål kopplat till ovanstående Kf-mål: (Ks mål 1) 

 
Delmål Kriterier/indikatorer Målvärde 

1. Kommunstyrelsen ska arbeta 

för en trygg och säker kommun 

Trygghetsmätning i samarbete 

med polisen 

Bättre resultat än vid föregående mätning 

Brottsförebyggande Rådets 

handlingsplan 

Genomförda åtgärder enl. handlingsplanen 

Systematiskt brandskyddsarbete 100% av fastställda brandsyner 

2. De offentliga miljöerna ska 

präglas av trygghet, trivsel och 

tillgänglighet 

 

Gång- och cykelvägar Antalet meter GC-väg ska öka 

Centrummiljöerna ska förbättras Ett projekt för stadsförnyelse med fastig-

hetsägare, handeln och näringslivet för att 

skapa attraktivare centrummiljö i Markaryd 

En skräpplockarvecka ska genomföras 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har följande delmål: 

 
Delmål Kriterier/indikatorer Målvärde 

1. Aktivt folkhälsoarbete Miljö- och byggnadskontoret 

medverkar i folkhälsoarbetet 

En representant i folkhälsoarbetet 

 

Socialnämnden har följande delmål: 

 
Delmål Kriterier/indikatorer Målvärde 

Hög delaktighet med planerade 

aktiviteter som innebär trygg-

het för den enskilde 

 

Socialstyrelsens nationella bru-

karundersökning för särskilt bo-

ende och hemtjänst 

Socialstyrelsens undersökning 

bland funktionsnedsatta 

Bättre resultat än vid föregående mätning 

 

 

Bättre resultat än vid föregående mätning 

 

Utbildnings- och kulturnämnden har följande delmål: 

 
Delmål Kriterier/indikatorer Målvärde 

Rökningen inom gruppen barn 

och unga ska upphöra i Marka-

ryds kommun 

 

Frågan ” Röker du regelbundet” i 

Landstingets enkät ”Barn och 

ungdomars hälsa och levnadsva-

nor” 

För år åtta lägre än 5 % (senast 9,9%) 

För år två på gymnasiet lägre än 10 % (sen-

ast 23,4 %) 

Alla elever ska känna sig trygga 

i skolan 

 

 

Andelen elever som årligen i 

SKL:s enkät ”Sju frågor” svarar 

helt och hållet eller stämmer 

ganska bra på frågan ”Jag känner 

mig trygg i skolan” 

95 % eller högre 

(2012 var värdet 94,3%) 
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Brå:s handlingsplan utgår från prioriteringarna i samverkansavtalet för 2013-2014 mellan 

Markaryds kommun och polismyndigheten. Prioriteringarna är: 
 

- Att starta upp, samt stödja pågående grannsamverkan 

- Att fortsätta arbeta med ”Kronobergsmodellen”  

- Att motverka buskörande och trafiköverträdelser 

- Att fortsätta arbeta med ”Stökfritt” (ansvarsfull alkoholservering) 

- Att verka för att totalkonsumtionen av alkohol, tobak och övriga droger minskar bland 

ungdomar och unga vuxna under 25 år 

- Att polisen arbetar med orossamtal 

- Att utveckla stödet till brottsoffer - inklusive stöd till unga brottsdrabbade mellan 13-20 år 

- Att samverka mot doping 
 

Åtgärd Ansvarig 

myndighet/ 

förvaltning/ 

organisation 

Ansvarig 

tjänsteman 

Uppfyllelse/ 

Kommentar 

1. Grannsamverkan Polisen 

Kommunstyrelsen 

Stationsbefäl 

Bråsamordnare 

 

2. Kronobergsmodellen Polisen Närpolischef  

3. Motverka buskörning 

och trafiköverträdelser 

   

3.1 Att genomföra en 

hastighetsutredning 

Kommunstyrelsen 

Trafikverket 

Teknisk chef  

3.2 Trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder på gator, gångvägar 

och cykelvägar 

Kommunstyrelsen Teknisk chef  

4. Stökfritt Socialnämnden 

Kommunstyrelsen 

Polisen 

Alkoholhandl. 

Bråsamordnare 

Stationsbefäl 

 

5. Verka för att totalkon-

sumtionen av alkohol, to-

bak och andra droger 

minskar bland ungdomar 

och unga vuxna under 25 

år 

   

5.1 Polis och socialsekrete-

rare informerar i skolan, på 

fritidgårdar etc 

Polisen 

Socialnämnden 

Stationsbefäl 

Ifo-chef 

 

5.2 Nattvandrare/vuxna ute i 

samhället vid riskkvällar 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

Utbildnings- och 

kulturnämnden 

Nattvandrarna 

Bråsamordnare 
Ifo-chef 

Ungdomssam-

ordnare 

 

 

5.3 Motverka langning av 

alkohol 

Polisen 

Socialnämnden 

Utbildnings- och 

kulturnämnden 

Kommunstyrelsen 

Stationsbefäl 

Ifo-chef 

Chef för 

elevhälsan 

Bråsamordnare 
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6. Orossamtal    

6.1 Genomföra orossamtal Polisen Stationsbefäl  

6.2 Delta i orossamtal Socialnämnden Ifo-chef  

7.  Stöd till brottsoffer     

7.1 Stöd till brottsoffer Socialnämnden 

Polisen 

Boj 

Ifo-chef 

Närpolischef 

Samordnare 

 

7.2 Individuellt stöd till 

nämndens brukare som bli-

vit utsatta för brott 

Socialnämnden Ifo-chef  

1. Samverkan mot doping Polisen 

Socialnämnden 

Utbildnings- och 

kulturnämnden 

Kommunstyrelsen 

Stationsbefäl 

Ifo-chef 

Chef för 

elevhälsan 

Bråsamordnare 

 

8. Övrigt    

8.1 Ta bort växtlighet som 

skapar otrygghet 

Kommunstyrelsen Teknisk chef  

8.2 Förbättrad belysning i 

samhället 

Kommunstyrelsen Teknisk chef  

8.3 Information till äldre 

och funktionshindrade om 

hur man kan förebygga brott 

Brottsofferjouren Samordnare  

8.4 Genomföra trygghets-

mätning 2014 

Polisen 

Kommunen 

Närpolischef 

Bråsamordnare 

 

8.5 Genomföra Trygghets-

vandringar 

Kommunstyrelsen Bråsamordnare  

8.6 Genomföra dialogmöten Kommunstyrelsen Näringslivschef 
Bråsamornare 

 

8.7 Motverka skadegörelse Kommunstyrelsen Teknisk chef  

8.8 Ökad polisiär närvaro Polisen Närpolischef  

8.9 Fortsätta med ”Inform-

ation från polisen” till åt-

tondeklassare 

Polisen Närpolischef  

8.10 Undersöka metoden 

”Sociala insatsgrupper” 

Polisen 

Kommunstyrelsen 

Närpolischef 

Bråsamordnare 

 

 

Ansvarig tjänsteman avrapporterar uppfyllelsen av åtgärderna till Bråsamordnaren efter varje 

tertial. 


