Mariestads och Törebodas gemensamma Brottsförebyggande råd

Inledning
Mariestads och Törebodas gemensamma brottsförebyggande råd är ett nätverk som har till
uppgift att utarbeta strategiska riktlinjer för det operativa arbetet. Nätverket består av Polis,
Kriminalvården, Socialförvaltning, Barn- och utbildnings förvaltningen, Kommunalteknik
MTG, Näringslivet, Bostadsbolag och kommunledningskontoret som representeras av
folkhälsoplaneraren och säkerhetssamordnare.

Organisation
Folkhälsorådet
Mariestad

Folkhälsorådet
Töreboda

Gemensamt brottsförebyggande råd,
MT
2 ledamot från respektive folkhälsoråd

Gemensamt brottsförebyggande arbetsgrupp, MT
Polis
Tekniska förvaltningen MTG**
Säkerhetssamordnare
Kriminalvården/Frivården
Representanter från IFO/Socialförvaltningen*

Repr. Svensk handel/köpmannaförening/näringsliv*
Repr. Fastighetsägare/villa ägarna*
Repr. Grund- och gymnasieskola*
Fältassistenter/fritidsgårdspersonal el. dyl.*
1 Folkhälsoplanerare

* = Varje kommun utser minst en representant inom respektive verksamhet/organisation. Representanterna ska
ha mandat att arbeta med brottsförebyggande frågor i sin tjänst
** = Ansvariga för trafikplanering och klotter/skadegörelse

Verksamhetsplan för Mariestads och Törebodas gemensamma
brottsförebyggande råd 2009-2010
Syftet med vårt gemensamma brottsförebyggande råd är att genom samverkan initiera till
brottsförebyggande åtgärder som ökar tryggheten och säkerheten för invånarna i
kommunerna.

BAKGRUND
Brottsförebyggande rådet i Töreboda och Mariestad har startat upp en tvärsektoriell
arbetsgrupp med representanter från Polis, Kriminalvården, Socialförvaltning, Barn- och
utbildnings förvaltningen, Kommunalteknik MTG, Näringslivet, Bostadsbolag och
kommunledningskontoret. Organisatoriskt lyder det brottsförebyggande rådet under
folkhälsoråden i de två kommunerna. En styrgrupp är tillsatt som består av två ledamöter från
respektive folkhälsoråd, denna styrgrupp fungerar som en länk mellan folkhälsoråden och
arbetsgruppen. Arbetsgruppen fungerar i sin tur som en agerande grupp där utvecklingsdagen
i Mariestad gav underlag till denna verksamhetsplan. Gruppens uppgift är att:
-

Mariestad och Töreboda kommuner ska upplevas som säkra och trygga.
verka för trygghetsskapande åtgärder.
regelbundet följa brottsstatistiken.
verka för att medborgare i Mariestads och Töreboda ska bli delaktiga i det
brottförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
informera om hur man förebygger brott.

PRIORITERADE OMRÅDEN
Mariestad och Törebodas brottsförebyggande råd har valt att prioritera några områden att
arbeta med. Dessa är:
-

Utveckla grannsamverkan.
Arbeta för att polisresurserna utökas
Trygghetsvandringar.
Studiecirklar- våga leva livet.
Att skapa ett gemensamt arbete för medling.
Ge information till personal och allmänhet genom föreläsningar.
Kampanjer som stimulerar till minskat bruk av droger och langning.
Arbeta för bättre belysning på utsatta ställen.
Skapa säkra cykel och gångvägar.
Ökat säkerhetstänkande kring mopedåkande.

MÅLGRUPP
Kommuninvånarna i Mariestad och Törebodas kommuner.

