Åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete i Tanums kommun
2019-2020
Bakgrund
Att minska brottsligheten och öka människors trygghet är kriminalpolitikens grundläggande
målsättning
I december 2010 presenterade Rikspolisstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och
Brottsförebyggande rådet Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete. Detta ska ske genom
att en gemensam lokal problembild skapas, i syfte att stödja ett effektivare gemensamt arbete
för att öka trygghet och minska brottslighet.

Ungdomars behov, förutsättningar och problem
Nulägesbeskrivning
I kommunens välfärdsbokslut konstateras att det är många ungdomar som deltar i
föreningsverksamhet även om det är en liten nedgång från föregående år. 74 procent har nått
målen i alla ämnen, det vill säga har godkänt slutbetyg från grundskolan. Senaste
drogvaneundersökningen 2016, som görs i årskurs 9 och andra året på gymnasiet, visar positiv
utveckling inom de flesta områden om man jämför med tidigare undersökning. 57 procent av
flickorna och 74 procent av pojkarna är nöjda med sin hälsa. 11 procent av flickorna och 13
procent av pojkarna uppger att de röker. 10 procent är intensivkonsumenter av alkohol vilket
betyder att de dricker sig fulla en gång i månaden eller oftare. Undersökningen görs också i år
2 på gymnasiet och här intensivkonsumerar 23 procent. Cirka en fjärdedel av åk 9 eleverna
blir bjudna på alkohol i hemmet. Bland dessa intensivkonsumerar dubbelt så många som
bland alla ungdomar. Vi har även en vikande trend av narkotikaanvändning bland åk 9
eleverna. I senaste drogvaneundersökningen hade 4 procent av eleverna i åk 9 och 17 procent
av gymnasieeleverna använt narkotika. 72 procent av åk 9 eleverna trivs bra eller mycket bra i
skolan vilket är tio procent lägre än föregående undersökning. Bland gymnasieeleverna trivs
91 procent bra eller mycket bra i skolan vilket är en ökning med fem procent sedan
föregående undersökning. 12 procent av grundskoleeleverna skolkar en gång i månaden eller
oftare.
Minska antalet brott bland ungdomar under 18 år
Åtgärder

Polisen

Kommunen

Uppföljning

Samverkan
ungdomsteamet polisen

Delta i
ungdomsteamets
möten

Ungdomsteamet
sammankallar

Rapport till BRÅ
genom
Ungdomsteamets
årliga uppföljning

Lag och rätt under
temadagar eller
lektioner
Utveckla och arbeta
enligt metoden SSPF
(skola-socialtjänstpolis-fritid)

Sakkunnig i
undervisningen
Delta i insatsen

Räddningstjänsten
anordnar utbildning
”Upp i rök” för åk. 8
Arbete har påbörjats
våren 2019.
Kommunen har tillsatt
koordinator från IFO.
Socialpedagog från
skolan, samordnare
från Fritid och
representant från
gymnasiet Futura
deltar i den operativa
gruppen. Planerad
uppstart för
individärenden hösten
2019. SSPF som
modell ska följas upp i
BUN och
Omsorgsnämnden i
december 2019 för
ställningstagande kring
resurser och
fortsättning

Rapport till BRÅ från
polisen och
räddningstjänsten
Gemensam
uppföljning och
rapport till BRÅ

Minska förekomst av alkohol och droger bland ungdomar
Åtgärder

Polisen

Kommunen

Uppföljning

Föräldrastöd med
möten om alkohol,
droger, våld, brott
m.m.
Informera om droger
och dess
konsekvenser. Koppla
till ämnen och schema
läsåret 19-20
Omhändertagande av
berusade ungdomar
eller påträffade med
alkohol
Aktiviteter med
ungdomar för att
förebygga samt
minska
alkoholkonsumtion

Inbjuds att delta

Skolan bjuder in
föräldrar och ansvar
för program

Skolan rapporterar till
BRÅ

Inbjuds att delta

Ungdomsteamet
ansvarig

Rapport från
ungdomsteamets årliga
uppföljning

Föräldrakontakt samt
rapport till
socialtjänsten

Rapport till BRÅ från
polisen

Ungdomsteamet
organiserar resa till
Liseberg vid valborg
samt
fritidsgårdsavslutning
vid skolavslutning

Rapport till BRÅ
genom
Ungdomsteamets
årliga uppföljning

Öka trafiksäkerheten bland ungdomar
Åtgärder

Polisen

Kommunen

Uppföljning

Minska olagligt bil-,
A-traktor- och
mopedåkande

Övervakning,
kontroller,
kartläggning, lagföring
och lämna information
till socialtjänsten
Medverkar i
trafikundersökningen i
skolan och på
fritidsgårdarna

Tips till polisen från
kommunen

Polisen statistik,
rapport till BRÅ

Skolorna och/eller
fritidsgårdarna bjuder
in polisen och
räddningstjänsten

Polisen rapporterar
tillfällen till BRÅ

Information om
trafiksäkerhet

Våldsbrott
Nulägesbeskrivning
Våldsläget i Tanums kommun är generellt väldig lågt. Dock sticker de centrala delarna i
Grebbestad ut med Nedre Långgatan och Strandvägen som HotSpots. Enligt statistik sker
våldet efter midnatt, natten till lördag och både gärningsmän och offer är män mellan 18-25
år. I stort sett vid samtliga brott är alkoholberusning orsaken till våldet. För att komma till
rätta med situationen krävs att kommun och polis samverkar för att få ned
alkoholkonsumtionen. Även utbildning för krogpersonal och samverkan med krögare är
viktigt. Under sommaren ökad polisiär närvaro.
Även vid brott i nära relation förekommer alkohol i så gott som samtliga fall. Här är det små
tal med endast 2-3 anmälda brott per månad i kommunen. Det är dock viktigt med snabba och
grundliga utredningar för att förhindra att våld inom relationen fortsätter. Mörkertalet är
fortfarande stort bland andelen våldsutsatta inte anmäler de övergrepp som de utsätts för i den
nära relationen.
Minska antalet våldsbrott i offentlig miljö
Åtgärder

Polisen

Uppföljning av
Restaurangkontroll,
serveringstillstånd med krögarmöten,
tillsynsverksamhet
utbildning
krogpersonal, tillsyn
tobaks- och
folkölsförsäljning

Minska störningar vid
större evenemang

Polisnärvaro vid
behov, samverkan med
väktarbolag,
ordningskrav på
evenemangsanordnare
och näringsidkare

Kommunen

Uppföljning

Restaurangkontroll,
krögarmöten,
utbildning
krogpersonal, tillsyn
tobaks- och
folkölsförsäljning,
ansvarig
alkoholhandläggare
Ordningskrav ställs på
evenemangsanordnare
och näringsidkare.
Lots-grupp kan
sammankallas vid
behov

Rapport från
alkoholhandläggaren
och polisen om antal
tillfällen till BRÅ

Rapport till BRÅ av
polisen

Minska våld i nära relationer
Åtgärder

Polisen

Kommunen

Uppföljning

Samverka kring
arbetet mot våld i nära
relationer vid
nätverksträffar
Ta fram en
kommunövergripande
handlingsplan/strategi
mot våld i nära
relationer

Delta och bidra med
kunskap

Folkhälsostrateg
ansvarig

Rapport till BRÅ

Folkhälsostrateg
ansvarig

Rapport till BRÅ

Minska förekomst av våldbejakande extremism
Åtgärder

Polisen

Kommunen

Uppföljning

Komplettera
riktlinjerna med
specifika åtgärder

Bidra med kunskap

Respektive nämnd
behandlar riktlinjerna
och vid behov tar fram
specifika åtgärder

Rapport till BRÅ

Dopning
Nulägesbeskrivning
Dopning har framförallt förekommit inom elitidrotten men har under senare år även spridit sig
bland motionärer. Det vanligast förekommande medlet är anabola steroider vilket medför att
musklerna utvecklas fortare och blir större. Det finns en mängd negativa konsekvenser som
ökad risk för hjärtkärlsjukdom, leverskador, ökad risk för blodproppar, sen- och
muskelskador, minskad spermieproduktion, tillväxtstörningar mm. Det är olagligt att använda
dopningsmedel. Kommunen och polisen har skrivit avtal med tre av gymmen i Tanums
kommun om att arbeta för en dopningsfri miljö.
Minska förekomst av dopning
Åtgärder

Polisen

Kommunen

Uppföljning

Samverka för en
dopningsfri miljö med
gymmen genom
antidopninggruppen
Se över samt revidera
gällande dopingavtal

Delta och bidra med
kunskap

Folkhälsotrategen
sammankallar

Rapport av polisen och
folkhälsostrategen till
BRÅ

Delta och vara
sakkunnig

Dopinggruppen
ansvarig –
folkhälsostratgen
sammankallar

Folkhälsostrategen
rapporterar till BRÅ

Tillgreppsbrott
Nulägesbeskrivning
Tillgreppsbrotten i Tanums kommun spänner över ett brett spektrum av brott där stölder utan
inbrott dominerar tätt följt av dieselstölder och båtmotorstölder. 2018 anmäldes 52 inbrott i
bostad (inkl. fritidshus) i kommunen. Vilket är en ökning jämfört med 2016.
Det har visat sig att man kan radikalt minska antalet brott genom Grannsamverkan. Det bör
därför sättas in åtgärder för att stimulera invånarna i andra kommundelar att starta grupper av

Grannsamverkan. Båtmotorstölder har halverats sedan 2013, och fortsätter att minska för
varje år, sedan man jobbat intensivt med Båtsamverkan.
Minska förekomst av tillgreppsbrott
Åtgärder

Polisen

Kommunen

Uppföljning

Grannsamverkan, stimulera
befintliga föreningar
genom möten där de får
träffas och utbyta
erfarenheter samt få aktuell
information
Uppmuntra att starta nya
grannsamverkansföreningar

Medverka som
sakkunnig

Kommunen inbjuder
till
grannsamverkansträff
samt bekostar skylt
sättningen

Rapport till BRÅ

Lokal
polisområdeschef
inbjuds till möte
Stödja och medverka
vid uppstart

Rapport av polisen
till BRÅ

Samhällsplanering
Nulägesbeskrivning
Nya detaljplaner tas kontinuerligt fram för delar av våra samhällen. I samband med
planläggningen, skall en strävan finnas att utforma nya områden på ett sätt som ger trygghet
och verkar brottsförebyggande. Utbyggnaden av nya områden skall inte skapa miljöer som
kan ge oönskade situationer.
Kriterier för trygg boendemiljö:
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Trafiksäkerheten värnas
Tillgänglighet, t.ex. hållplatser och parkeringar i anslutning till målpunkter
Orienteringsbarhet; logisk vägstruktur, bra vägvisning
Tillgång till, och utformning av, umgängesytor (lekplatser, grillplatser, bastu etc.) skapa intressanta platser där man vill befinna sig.
Överblickbarhet; entréer till hus och platser synliga på avstånd
Skötsel, underhåll; ej skräp, klotter t.ex.
Belysning; anpassad för platsen
Fasadernas utformning med fönster o dörrar
Vegetation; anlägga, bevara o sköta

Öka förutsättningarna för säkerhet i samhällen
Åtgärder
Planlägga trygga
bostadsområden

Genomförande av
kommunala
detaljplaner på ett sätt
som främjar trygg
boendemiljö

Polisen

Kommunen

Uppföljning

Trygghetsfrågan tas
upp i samband med att
plantillstånd behandlas
samt bevakas vid
översiktsplanering
Trygghetsmålet
formuleras i
projektbeskrivningen
för genomförandet/
utbyggnaden av nya
bostadsområden

Rapport av Tekniska
förvaltningen till BRÅ

Rapport av Tekniska
förvaltningen till BRÅ

