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Polisen och Gislaveds kommun lovar att arbeta mot narkotikabrottslighet med
särskilt fokus på ungdomar 15-20 år. Vi lovar också att arbeta för en ökad trygghet
samt för en förbättrad trafikmiljö i Gislaveds kommun.

Detta gör vi genom att:

• öka synligheten och närvaron i centrala Gislaved. Områdena vid Köpmansgatan,
Torgparken, Torggatan och Citytorget ska prioriteras. Dialoger med butiksinnehavare i
området ska förbättras.

• genomföra minst två insatser i Gislaveds kommun i syfte att minska droganvändning
bland unga. Insatserna ska genomföras i samverkan med Gislaveds kommun.

• genomföra trygghetsvandringar i centrala Gislaved och Anderstorp.

• genomföra trafikkoritroller i Gislaveds kommun. Prioriterade vägavsnittlvägar är
Henjavägen i Gislaved samt Norra Nissastigen/rv 26 i Smålandsstenar.

• öka närvaro, trafikövervakning och ordningshållning i området runt Malmgatan i
Smålandsstenar.

EFFEKT

• Ökad synlighet och återkommande kontroller för en förbättrad trafiksäkerhet ger
en dämpande inverkan på höga hastigheter och andra beteendebrott i trafiken.

• Ökad närvaro och synlighet är brottsförebyggande vilket i sin tur leder till ökad
trygghet för invånarna.

• Av erfarenhet vet vi att en minskad droganvändning reducerar annan kriminalitet.



BAKGRUND

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt med det
brotcsförebyggande arbetet. Medborgarlöften är en del av polismyndighetens nya arbetssätt och
innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med
lokalt.

Med utgångspunkt från existerande samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis
skapas lokala medborgarlöften. Löftenas mål är att öka tryggheten och minska brottsligheten.
Detta sker genom att polis och kommun genomför aktiviteter, var för sig och tillsammans.

— Lokalpolisområde Värnamo och Gislaveds kommun har efter medborgar- och
medarbetardialoger, samt inhämtning av statistik och information från polisens
underrättelsetjänst, tagit fram en lägesbild över kommunen.

Ett flertal medborgardialoger genomfördes under 2018. Dialoger hölls i Reftele, Smålandsstenar
samt i Anderstorp. Medborgarna erbjöds vid dessa tillfällen att lämna synpunkter på upplevda
problemområden. Invånarna i kommunen har också via inlägg på sociala medier uttryckt vilka
områden och platser i kommunen som upplevs mindre trygga och som därför behöver
prioriteras.

Ur denna gemensamma lägesbild har ett antal fokusområden identifierats varav områdena som
behandlar narkotikabrottslighet och trafiksäkerhet kommer att utmynna i kommande
medborgarlöfte. Ovriga fokusområden kommer att prioriteras i det vanliga linjearbetet i syfte att
öka tryggheten 1 Gislaveds kommun.

Fokusområden

• Narkotikabrottslighet

• Trafiksäkerhet (hastigheter i centrala Gislaved)
• Våldsbrott och otrygghet

• Skadegörelse

Uppföljning
Uppföljning ska ske tertialvis och kan följas på polisens hemsida polisen.se
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