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Handlingsplan för det brottsförebyggande 
arbetet 2020 
Handlingsplanen ska användas som stöd för det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbetet i kommunen och utgår liksom medborgarlöftet från den lokala lägesbilden, 
medborgardialoger och den kunskap som finns inom polisen och kommunen.  

Handlingsplanen innehåller problembilder, orsaksanalys och mål. Det finns också förslag på 
aktiviteter som kan genomföras och vem som är ansvarig för aktiviteterna och det övergripande 
målet är att genom dessa öka tryggheten och minska förekomsten av brott. 
 
Revidering och uppföljning sker initialt via EST/Trygghetssamverkan och rapporteras till BRÅ-
gruppen som ska träffas en gång per kvartal för avstämning gentemot handlingsplanen.  

 

Fokus under året är på att  

• Minska oron för bostadsinbrott  

• Öka tryggheten i de områden där invånarna upplever otrygghet  

• Minska användningen av droger 

• Öka trafiksäkerheten 

 

Inbrott i bostad 
Den största oron kommuninvånarna uttrycker i medborgardialogerna 2019, är oron att drabbas av 
inbrott i sin bostad – framförallt de som bor i villa men även de som bor i hyreshus. Att många 
invånare har denna känsla trots att Götene kommun i jämförelse med andra kommuner har lågt antal 
anmälda inbrott, hoppas vi kunna jobba för att vända. Detta genom att fortsätta arbetet med 
grannsamverkan. 

 

Orsak Åtgärd Ansvarig Uppföljning 

Hög oro för att drabbas av 
inbrott 

Öka antalet 
grannsamverkans-
grupper 

Polisen 

 

Fortsätta arbetet med att 
starta upp nya 
grannsamverkans- 
grupper 
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Underlätta 
Grannsamverkansgruppernas 
arbete 

Arbeta fram en bra 
struktur för 
grannsamverkans-
arbetet i Götene. 

Kommun och 
polis 

Fortsatt information till 
nya och befintliga 
grannsamverkansgrupper 
genom kvartalsutskick. 

Att i samverkan med 
Skara kommun inbjuda 
ombuden till ett 
stormöte/år. 

Utdelning av skyltar och 
informationsmaterial från 
medborgarkontoret  

 

 

Upplevd otrygghet i centrum 
Den otrygghet som invånarna i Götene upplever är främst kopplad till de centrala delarna av Götene 
och framförallt då det är mörkt ute. 

 

Orsak Åtgärd Ansvarig Uppföljning 

Oro bakom Furan 
och runt 
busstationen 

  

 

 

Prästgårdsängen/ 

Vikingagatan 

Genomföra/jobba vidare på de 
åtgärder som diskuterades efter 
trygghetsvandringen kring Furan 
i maj 2019. 

 

 

Trygghetsvandring 
Prästgårdsängen med omnejd, 
Götene 

Öka vuxennärvaron i aktuella 
delar av kommunen 

Under sommar/vår placera mer 
aktiviteter i dessa utvalda 
områden 

Kommunen 
Samhällsbyggnad 
Service och teknik 
Polisen  
Götenebostäder AB 

 

 

Kommunen 

Fritid/ungdom 

 

Fritid/ungdom 

Fortsatt 
gemensamt arbete 
för att se 
tryggheten runt 
fastigheten Furan 
som en helhet och 
öka tryggheten 
där. 
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Drog- och alkoholanvändning hos unga 
Som i alla kommuner finns det vissa problem med att ungdomar använder droger och alkohol. För 
att minska antalet unga som använder alkohol och droger är det viktigt att polis och kommun 
fortsätter att samverka och erbjuda bra aktiviteter för ungdomar. 

Orsak Åtgärd Ansvarig Uppföljning 

Informationsutbyte 
mellan kommun och 
polis. 

Regelbundna möten 
mellan polis, skola, 
socialtjänst och 
fritid/ungdom i 
Drogförebyggande 
gruppen samt en aktiv 
kommunikation. 

Polisen/kommun 

 

Löpande 

Droganvändning hos 
ungdomar i Götene 

Riktade insatser till 
ungdomarna?  

 

Skapa kontakt mellan 
ungdomar och 
områdespoliserna 

Kommun 

 

 

Kommunen 

Polisen 

Löpande 

Drogförekomst på 
skolan 

Genomföra 
narkotikasök med 
hund på grundskolan 

Polisen Löpande 
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Trafiksituationen  
I medborgardialogen 2019, framkommer en relativt hög oro för trafikolyckor genom att fordon 
håller alltför höga hastigheter samt framförs vårdslöst på olika sätt.  

   

Orsak Åtgärd Ansvarig Uppföljning 

Oro i 
medborgardialoger 
för trafikolyckor 
då fordon håller 
hög fart på olika 
platser i 
kommunen. 

Fortsatta trafikkontroller gällande 
hastighet och kontroller avseende 
de A-traktorer och mopeder som 
finns i kommunen.  

Polisen Egen statistik 
2020-07-01 

 

 

Samverkan mot brott 
Götene kommun och polisen i samverkan med näringslivet i Götene kommun arbetar för att stärka 
samverkan och därigenom öka tryggheten och sänka brottsligheten i Götene kommun. 

Som en del av samverkanöverenskommelsen och medborgarlöftet ska kommunen och polisen under 
hela avtalsperioden genomföra medborgardialoger i Götene kommun. 

 

Orsak Åtgärd Ansvarig Uppföljning 

Problemområden i 
kommunen som 
ändras över tid 

Telefonkonferenser 
mellan olika parter för 
att skapa en 
gemensam lägesbild. 

 

 

EMBRACE - ett 
verktyg för 
kartläggning och 
analys av de 
förhållanden som 
gäller vårt område. 

Effektiv samordning 
för trygghet (EST) 
som leds av 
Samhällsskydd 
Mellersta Skaraborg 
(SMS). 

 

Götene kommun i 
samverkan med SMS. 

 

 

Löpande 

 

 

 

 

Löpande 
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Kommunen och 
polisen ska fortsätta 
samverka med det 
lokala näringslivet för 
att samordna det 
brottsförebyggande 
arbetet.  

 

Utveckla arbetet med 
EST gällande 
medrapportörer och 
inrapporteringssätt  

 

 

 

Kommun och polis. 

 

 

 

 

Kommun och polis 

 

 

Löpande 

 

 

 

 

 

2020-06-01 
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