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Figur 1: En schematisk bild över framtagandet av programmet.  
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Inledning 
Arbetet med trygghet och säkerhet är till för att skydda människors liv och hälsa, 
samhällets funktionalitet, miljö, egendom, demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och 
rättigheter.  

Jönköpings kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och driva verksamhet i. 
Arbetsområdet trygghet och säkerhet styrs av en samling överlappande lagstiftningar och 
försäkringskrav tillsammans med kommunens egna ambitioner. Inom områdena Skydd 
mot olyckor, Krisberedskap, Brottsprevention och Våld i nära relationer behandlas 
kommunen som geografiskt område. Inom området Internt skydd behandlas kommunen 
som verksamhetsutövare.  

Program för trygghet och säkerhet är framtaget med beaktande utifrån genus samt barn- 
och äldreperspektiv. 

Enligt särskilt lagkrav och överenskommelse mellan stat och kommun finns till detta 
Program för trygghet och säkerhet tillhörande delprogram för Krisberedskap och civilt 
försvar, Operativ räddningstjänst och Brandsäkerhet.  

Även delprogram för Våld i nära relationer finns kopplat till Program för trygghet och 
säkerhet. Det bygger till stor del på nationella mål samt nationella och regionala strategier 
för att förebygga mäns våld mot kvinnor. Eftersom de nationella målen är tätt 
sammankopplade med det kommunövergripande brottspreventiva och våldspreventiva 
arbetet bör de inte bedrivas som separata delar. Det är bakgrunden till att Våld i nära 
relationer finns med som ett delprogram.  

Skydd mot olyckor 
I programmet redogörs kommunens övergripande mål och särskilda satsningar. Arbetet 
med skydd mot olyckor i kommunen sker dels direkt till följd av krav i Lag (2003:778) 
om skydd mot olyckor, dels som integrerat arbete inom de olika verksamhetsområdena, 
Fallprevention, Suicidprevention, Vattensäkerhet, Brandsäkerhet, Naturolyckor, Operativ 
räddningstjänst och Trafiksäkerhet. En betydande del i arbetet med skydd mot olyckor 
utgörs av räddningstjänstens förebyggande arbete samt operativ räddningstjänst. 

Krisberedskap 
Inom området krisberedskap ryms frågor som handlar om kommunens arbete utifrån Lag 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap. Även skydd av samhällsviktig verksamhet, den enskildes 
krisberedskap, krisstöd och kontinuitetshantering i verksamheterna ingår i området.  

Internt skydd 
Inom området internt skydd hanteras kommunens interna risker. Skyddet omfattar den 
kommunala verksamheten med dess egendom, utrustning och personella resurser. Även 
rutiner vid hot och våld, försäkringsfrågor samt säkerhetsskyddsfrågor ingår i området.  
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Informationssäkerhet 
Information är en mycket viktig och värdefull tillgång för Jönköpings kommun. En säker 
hantering av information är en grundförutsättning för att bedriva kommunens 
kärnverksamheter. 

Brottsprevention 
Kommunens brottsförebyggande arbete utgår från regeringens nationella 
brottsförebyggande program Tillsammans mot brott. Ett samarbetsavtal kring 
brottförebyggande arbete är tecknat med Polisen och arbetet med medborgardialoger 
finns till för att understödja de särskilda satsningarna som är framtagna. Medborgarlöften 
enligt polisens modell utgör tillsammans med detta program styrdokument för 
kommunens brottsförebyggande verksamhet.  

Våld i nära relationer 
Arbetet med våld i nära relationer är kommunövergripande och utgår bland annat från 
nationella mål och strategier. Jönköpings kommun har också undertecknat den europeiska 
deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, 
CEMR, där artikel 22 behandlar könsrelaterat våld. Agenda 2030 har särskilda mål som 
berör våld mot kvinnor och män, flickor och pojkar. Arbetsområdet är nära kopplat till 
kommunens arbete med barns rättigheter, jämställdhet, normer, genus och värderingar. 
Även områden som utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser, bostadsförsörjning, 
stadsutveckling, kultur- och fritidsinsatser, socialtjänst och personalpolitik är viktiga i 
arbetet mot våld i nära relationer.  

Mål och syfte 
I februari 2018 antog kommunfullmäktige Vision 2030. Visionen visar riktningen för 
kommunens verksamheter och ska skapa gemensamma förutsättningar och mål för att 
kommunen ska kunna stå redo att möta de utmaningar som de kommande åren ställer oss 
inför. Visionen kan sammanfattas genom fyra målområden inom vilka kommunen vill 
positionera sig under tiden fram till år 2030. Ett av de fyra målområdena är: 

Jönköping genomsyras av gemenskap, trygghet och öppenhet 

Jönköping 2030 är den stora kommunen med den lilla kommunens känsla 
av gemenskap och trygghet – där öppna mötesplatser och ett starkt 
civilsamhälle bidrar till att skapa en kommun för alla. Kommunen 
genomsyras av öppenhet, delaktighet och tillgänglighet. Jönköping är en 
trygg och säker kommun, var än i livet man befinner sig. 

Utöver Vision 2030 är målet att utsattheten för brott, olyckor och samhällskriser ska 
minska. 
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Trygghet och säkerhet i Jönköping kommun uppnås genom:   

• att den enskildes egen förmåga stärks genom utbildning och information 

• ett brett och samordnat förebyggande arbete mot brott, olyckor och kriser 

• att en god förmåga att agera vid inträffade olyckor och kriser upprätthålls 

• samverkan med andra myndigheter, organisationer och näringsliv 

• att tillsyn och kontroll av särskilt farlig verksamhet genomförs 

• ständig förbättring genom analys och uppföljning 

En del av de olyckor och brott som sker inom kommunens geografiska område ligger 
dock helt utanför kommunens möjlighet att påverka. Även den upplevda oron grundar sig 
till del på förhållanden som kommunen har en begränsad möjlighet att påverka.  

Definitioner av trygghet, säkerhet, risk och våld 
Med säkerhet avses frånvaro av oönskade händelser, skador eller andra negativa 
konsekvenser. 

Med trygghet avses frånvaro av upplevd oro. Trygghet kan alltså uppnås dels genom att 
den faktiska säkerheten ökar, dels genom att åtgärder som ökar känslan av trygghet ökar. 

Med risk i detta dokument avses sannolikheten för att en viss händelse inträffar och 
konsekvensen av att denna händelse inträffar. 

Med våld i detta dokument avses en handling riktad mot en person som genom denna 
handling skadar, smärtar eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller 
avstå från något som den vill (Isdal 2001). Våld kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, 
materiellt eller ekonomiskt.  

Riskanalys/skyddsanalys 
Riskanalysen är en av flera analyser som sammanfattar bilden av trygghet och säkerhet i 
Jönköpings kommun och som tillsammans ska leda fram till olika åtgärder. Värdering av 
risken och förslag till åtgärder har genomförts i olika arbetsgrupper som representerar 
varje olycksområde. I värderingen har risken ställts mot det skydd som redan finns för 
den enskilde, detta steg benämns också som skyddsanalys. Utifrån skyddsanalysen har 
sedan förslag till åtgärder arbetats fram.  

De övriga analyserna redovisas i andra rapporter som tillsammans utgör kommunens risk- 
och sårbarhetsanalys (RSA). Riskanalysen ingår som en bilaga till kommunens RSA. 
Riskanalysen utgår från de risker vi kan förutse utifrån händelser som har inträffat och 
möjliggör att vi kan jobba för att minska risken för att en händelse ska ske igen. 

Hur vi än gör kommer vi inte kunna identifiera alla möjliga scenarier som kan inträffa 
och parallellt behöver vi jobba med att analysera de verksamheter som är kritiska för att 
våra skyddsvärden ska skyddas (så kallade samhällsviktiga verksamheter). Detta görs 
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genom kontinuitetsanalyser, det vill säga ta reda på vad som alltid måste fungera i en 
verksamhet oavsett vad som händer.  

Ansvar och uppföljning  
Kommunledningen har det yttersta ansvaret för säkerhetsarbetet. Detta gäller även 
samordningen av arbetet med trygghet och säkerhet inom det geografiska området 
Jönköpings kommun. Varje nämnd och bolag är sedan ansvarig för säkerheten inom sitt 
eget verksamhetsområde. Respektive nämnd och bolag följer upp sitt trygghets- och 
säkerhetsarbete genom ordinarie uppföljningssystem. Säkerhetsfrågorna styrs och 
finansieras i enlighet med ordinarie styrmodell i kommunen. 

Räddningstjänsten sammanställer och samordnar arbetet som följer av detta program och 
redovisar årligen åtgärder och aktiviteter till ledningsutskottet.   

Förkortningar 
För de särskilda satsningarna som finns under respektive område anges förkortning för 
ansvarig nämnd inom parentes. Dessa nämnder är: 

• kommunstyrelsen (ks) 

• barn- och utbildningsnämnden (bun) 

• kultur- och fritidsnämnden (kfn) 

• miljö- och hälsoskyddsnämnden (mhn) 

• socialnämnden (sn) 

• individ- och familjeomsorgsnämnden (ifo) 

• stadsbyggnadsnämnden (stbn) 

• tekniska nämnden (tn) 

• utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (uan) 

• äldrenämnden (än) 
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Social hållbarhet 
I enlighet med Vision 2030 arbetar Jönköpings kommun för ökad social hållbarhet. Ett 
socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott 
liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett inkluderande samhälle där människors 
lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till 
varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. De tio sociala hållbarhetsmål som 
Jönköpings kommun arbetar med är: 

1. Ingen fattigdom 

2. Ingen hunger 

3. God hälsa och välbefinnande 

4. God utbildning för alla 

5. Jämställdhet 

6. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

7.  Minskad ojämlikhet 

8. Hållbara städer och samhällen 

9. Fredliga och inkluderande samhällen 

10. Genomförande och globalt partnerskap 

I Program för trygghet och säkerhet har syftet för samtliga arbetsområden kopplats 
samman med aktuellt socialt hållbarhetsmål. 
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Fallprevention 
Bakgrund fallprevention 
Fallolyckor är den vanligaste orsaken till skador som leder till sjukhusvård. I 
Sverige behöver cirka 300 000 personer varje år uppsöka specialistvård efter 
att ha skadats i en fallolycka. Omkring 65 000 personer skadas så allvarligt 
att de behöver läggas in på sjukhus och cirka 1 000 personer/år avlider till 
följd av en fallskada. I Jönköpings kommun skadades i medeltal 900 
personer åren 2015-2017 så allvarligt att de behövde läggas in på sjukhus. I 
snitt avlider 15 personer om året till följd av en fallskada i Jönköpings 
kommun. I Jönköpings kommun drabbas män av fallskador i ungefär samma utsträckning 
som män i riket, medan kvinnor drabbas i högre grad än vad kvinnor i riket gör. Äldre 
personer är överrepresenterade både bland de som dör och de som vårdas för fallolyckor. 
Antalet fallolyckor har minskat de senaste åren både i kommunen och nationellt. Dock 
kan ökningen av den åldrande befolkningen innebära att samhällets kostnader för 
fallolyckor kommer att öka. De flesta fallen, speciellt bland äldre, sker i hemmet. Att 
halka och snubbla utomhus är också vanligt, speciellt under vintermånaderna. 

Av kommuninvånarna är det 32 procent som oroar sig för att drabbas av en fallolycka. 
Fler kvinnor än män oroar sig oftare för fallolyckor. 

Syfte fallprevention 
Antalet fall och fallolyckor ska minska genom kunskaper om kvinnors och mäns olika 
behov och förutsättningar, en säker och trygg offentlig inom- och utomhusmiljö och ett 
förebyggande arbete på individnivå. 

Fallprevention i kommunen uppnås genom  

• att befolkningen har en god folkhälsa  

• att göra riskbedömningar samt ta fram individanpassade åtgärder för äldre 
utifrån olika behov och förutsättningar 

• att den offentliga utomhusmiljön föregås av en god halkbekämpning, en bra 
belysning och minimala nivåskillnader kring trottoarer, gång- och cykelvägar 
samt trappor 

Särskilda satsningar 

 Användning av markvärme på lämpliga ställen och att planering för detta tas 
med tidigt i processen vid om- eller nybyggnation (stbn, tn) 

 Utveckla koncept för fysiska aktiviteter för äldre kvinnor och män (än, sn) 
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Uppdrag och ansvar för fallprevention 
Socialförvaltningen samordnar arbetet med fallprevention på äldrenämndens uppdrag. 
Övriga berörda nämnder är: tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och 
socialnämnden. 

Övriga aktörer 
Region Jönköpings län, Jönköpings energi AB, räddningstjänsten, SMUAB (Södra 
Munksjöns Utvecklings AB), olika intresseorganisationer. 

Sociala hållbarhetsmål 

     

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiwhqTN7oTkAhVmkIsKHejYDbcQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fagenda2030delegationen.se%2F&psig=AOvVaw33ZfI-glPrKGcQP8b8J4Gx&ust=1565958059203990
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Suicidprevention  
Bakgrund suicidprevention 
Suicid är ett omfattande folkhälsoproblem såväl i Sverige som i 
övriga världen. Ungefär var 40:e sekund tar en människa livet av 
sig i världen. Suicid innebär en avsiktligt självdestruktiv handling som leder till döden. 
Det kan liknas vid ett psykologiskt olycksfall, där individen hamnat i en situation som 
just då framstår som omöjlig att förändra. Varje år tar cirka 1 500 personer sitt liv i 
Sverige och Jönköpings kommun har cirka 15 fullbordade suicid om året. Det är 
övervägande antal män som tar sitt liv. Suicid är den vanligaste dödsorsaken i 
åldersgruppen 15–44 år i Sverige. Suicidprevention bör utgå dels från ett 
samhällsperspektiv, dels från ett individperspektiv. I kommunen är vissa geografiska 
platser mer frekvent förekommande vid suicid och suicidförsök. 

Regeringen har antagit ett program för att minska antalet självmord. Statens 
folkhälsoinstitut (FHI) och Socialstyrelsen i samarbete med Nationellt centrum för 
suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) har tagit fram nio nationella 
strategier för att nå detta mål. Jönköpings kommun utgår från dessa nationella strategier i 
arbetet med suicidprevention. 

Syfte suicidprevention 
Jönköpings kommun ska i samverkan arbeta för att minimera antalet fullbordade suicid 
och suicidförsök. Om någon ändå försöker ta sitt liv ska det finnas upparbetade rutiner för 
att på bästa sätt kunna erbjuda hjälp och stöd till den drabbade i det akuta skedet samt vid 
behov även dess anhöriga. Vi ska också arbeta för att öka medborgarnas skyddsfaktorer. 
Skyddsfaktorer kan minska en persons sårbarhet och stress, till exempel genom socialt 
stöd och känslan av sammanhang och mening i livet. Genom utbildning kan kunskapen 
hos allmänheten höjas och på så vis kan risken för suicid förebyggas i ett tidigt stadie. 

Suicidprevention i kommunen uppnås genom  

• att det finns utvecklade rutiner och arbetssätt inför och under akuta händelser, 
detta genom samverkan med berörda aktörer och myndigheter 

• minskad tillgänglighet till medel och metoder för suicid 

• ökad kunskap om hur normer om kön, könsidentitet, sexuell läggning, 
bakgrund och ålder samspelar med olika riskfaktorer för ohälsa och suicid 
samt information för att förebygga suicid  

Särskilda satsningar 

 Förbättrad informationsöverföring och uppföljning mellan aktörerna runt 
drabbade personer vid akut suicidrisk (stbn) 

 Genom fysiska åtgärder säkra spår- och stationsområden inom tätorter samt 
områden vid pirer och kajkanter (tn)  
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 Öka kunskapen hos allmänheten och personal i kommunens verksamheter 
som möter suicidala personer genom regelbundna utbildningsinsatser och 
satsningar för riskgrupper vid behov (stbn) 

Uppdrag och ansvar för suicidprevention 
Räddningstjänsten samordnar det suicidpreventiva arbetet på kommunstyrelsens uppdrag.  
Övriga berörda nämnder är: tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- 
och fritidsnämnden. 

Övriga aktörer 
SOS Alarm, F-samverkan, Region Jönköping, Polismyndigheten, Svenska kyrkan, 
Statens institutionsstyrelse (SIS), Trafikverket, Jönköping University, SPES 
(Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd), andra 
intresseorganisationer. 

Sociala hållbarhetsmål 
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Naturolyckor 
Bakgrund naturolyckor 
Naturolyckor är olyckor kopplat till översvämningar, 
markstabilitet och värmeböljor. Om det regnar kraftigt 
på höjderna kan det orsaka stora vattenflöden som åstadkommer stor skada på egendom 
och samhällsviktiga funktioner. Jönköpings kommun ligger dels i ett område där många 
oväder passerar, dels har en kuperad terräng som medför risker för exempelvis ras och 
skred. Därför är det angeläget att fortsätta öka skyddet mot skador från naturolyckor. 

Riskhänsyn i fysisk planering är en viktig faktor för skyddet mot naturolyckor. 
Stadsbyggnadsnämndens arbete med översikts- och detaljplaner innehåller hänsyn till risk 
för olyckor. Ras- och skredproblematiken i kommunen tas upp i återkommande 
besiktningar som utförs av tekniska kontoret. 

För att möta ett förändrat klimat finns det i styrdokumentet Program för anpassning till 
klimatförändringar (2018-06-20) olika scenarion som anger hur kommunen ska planera 
inför naturolyckor.  

Olyckor till följd av naturföreteelser har alltid inträffat och kommer aldrig helt att kunna 
förebyggas. Klimatförändringar har också bidragit till att förutsättningarna för 
naturolyckor har ändrats, både i högre sannolikhet och större konsekvens. Det är därför 
viktigt att kommunen fortsätter att arbeta med och utveckla strategier för att minska 
förutsättningarna för och konsekvenserna av naturolyckor. 

Det är 35 procent av kommuninvånarna som oroar sig för att drabbas av naturolyckor, 
exempelvis stormar. 

Syfte naturolyckor 
Omfattningen och antalet skador hos enskilda och i verksamheter till följd av 
naturrelaterade olyckor ska minska. Detta ska ske genom god kännedom om vilka 
områden som är mest utsatta för naturolyckor samt genom god stadsplanering och bra 
förberedelser.  

Skador vid naturolyckor i kommunen motverkas genom  

• mer och tillgänglig kunskap om riskerna, som grund för rätt åtgärder samt 
spridande av det underlag och kunskap som finns internt, till andra aktörer och 
allmänheten 

• att beakta riskerna vid nyexploatering samt genomföra åtgärder för att minska 
riskerna för den befintliga bebyggelsen 

• samordning av arbetet mellan inblandade aktörer 

• tidiga åtgärder för att minska risken för olika typer av översvämningar, ras och 
skred 
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Särskilda satsningar 

 Ny inventering och prioritering av områden med risk för ras (stbn) 

 Genomföra åtgärder mot ras och skred utifrån prioriterade områden (tn) 

 Genomföra en förnyelse och separering av kommunens dagvatten- och 
spillvattensnät i prioriterade områden (tn) 

Uppdrag och ansvar för naturolyckor 
Räddningstjänsten samordnar arbetet kring naturolyckor på kommunstyrelsens uppdrag.  
Övriga berörda nämnder är: stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden. 

Sociala hållbarhetsmål 
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Brandsäkerhet och 
operativa insatser 
Bakgrund brandsäkerhet och operativa 
insatser 
Jönköping är en växande stad vilket också föranleder till att riskbilden 
ständigt förändras. I kommunen planeras för förtätningar i tätorten och det 
byggs allt fler komplexare byggnader i form av stora terminaler och 
tillverkningsindustrier men också högre hus och trähus. Byggnaderna består 
av flera olika brandtekniska lösningar vilket ställer krav på både den operativa och den 
förebyggande verksamheten så att arbetet fungerar över tid.  

Varje år larmas kommunens räddningstjänst till cirka 2 800 händelser där misstanke om 
att räddningstjänst enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor föreligger. Under år 2020 
var antalet bränder/brandtillbud i kommunen drygt 140. Det är svårt att se några större 
skillnader med andra jämförbara kommuner. Jönköpings kommun har generellt sett legat 
under riket med vissa undantag. Trafikolyckor är den olyckstyp som räddningstjänsten 
larmas till mest, vilket är cirka två gånger så ofta som brand i byggnad. Antalet larm om 
trafikolyckor ökar och har gått ifrån att ligga runt 100 larm (år 1998) till nuvarande 
närmre 600 larm. Bränder i skog och mark varierar kraftigt mellan åren och risken är 
främst beroende på hur lång torrperiod det varit, men även vindstyrka, antal åskoväder 
och luftfuktighet påverkar utfallet. Utöver detta larmas räddningstjänsten ut vid cirka 600 
andra nödlägen som till exempel hjärtstopp, sjukvårdslarm och brådskade assistans till 
hemtjänsten enligt olika samarbetsavtal. Räddningstjänstens resurser utgör även grunden 
för den infrastruktur som behövs för att hantera olika typer av kriser i kommunen. 
Dessutom används resurserna för fler akuta uppdrag utan att ansvaret från andra 
myndigheter övertas.  

Räddningstjänsten har helhetssynen och samordningsansvaret för flertalet områden inom 
Lagen om skydd mot olyckor (LSO). En god förebyggande verksamhet kan uppnås på ett 
flertal sätt: Tillsyn enligt LSO och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE), 
hanteringstillstånd för LBE, info och rådgivning, utbildningar, samverkan med andra 
organisationer samt rengöring och brandskyddskontroll.  

Stora olyckor kräver ökad förmåga till samverkan och ledning av räddningsinsatser. 
Dessa olyckor belastar också kommunen i sin helhet och kräver samverkan med många 
myndigheter och organisationer. 

Förmågan till räddningsinsats beskrivs ur följande tre aspekter:  

• yttäckning – hur snabbt drabbade kan få hjälp.  

• insatsförmåga – vad de drabbade kan få för hjälp.  

• styrkeuppbyggnad – hur snabbt resurser kan tillskapas för större olyckor.  
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Räddningstjänsten ska ha sådan yttäckning att det inom rimlig tid är möjligt att nå 
bebodda samhällen med räddningsinsats. Räddningstjänstens insatsförmåga och 
yttäckning utgör sedan många år tillbaka i vissa fall förutsättningar för beviljade bygglov. 
Detta innebär att insatsförmågan inte kan ändras utan att konsekvenserna för befintlig 
bebyggelse analyseras. 

I delprogrammet brandsäkerhet och operativa insatser 2022–2026 finns mer detaljerade 
uppgifter kring kommunens resurser, larmhantering och ledning, varning till allmänheten, 
samverkansavtal, hamnar och dess gränser i vatten och räddningstjänst vid höjd 
beredskap.  

Syfte brandsäkerhet och operativa insatser 
Det ska vara tryggt att vistas i publika lokaler, allmänna byggnader, arbetsplatser och i 
bostäder. I händelse av en brand ska personer hinna ta sig till en säker miljö. Den enskilde 
(individer, verksamheter och fastighetsägare) ska ha kunskap och förmåga att ta ansvar 
för sitt brandskydd.  

I Jönköpings kommun ska den enskilde få hjälp från räddningstjänsten, vid olyckor och 
andra nödlägen, inom i snitt nio minuter. Hjälpen består dels av en första insats med en 
eller flera personer, dels en styrkeuppbyggnad med ytterligare enheter för möjligheten att 
kunna klara av en effektiv insats vid aktuell olycka. 

Brandsäkerhet i kommunen uppnås genom:  

• att tillsyn genomförs enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor för att 
säkerställa ett skäligt brandskydd 

• att den enskilde (individ, verksamhet, fastighetsägare) har god kunskap om 
och själv tar ansvar för sin egen brandsäkerhet 

• att aktivt delta och stötta enskilda och övriga förvaltningar i plan- och 
byggprocessen så att brandskyddet i nya och ombyggda byggnader får ett 
brandskydd utifrån gällande lagstiftning 

Effektiva operativa insatser i kommunen uppnås genom: 

• att samhällets insatser kompletterar den enskildes förmåga 

• samverkan mellan olika hjälpinstanser 

• snabbhet i larmkedjan och snabb respons 

• att tillräckliga räddningstjänstresurser finns 

• förmågan att följa händelser i samverkan med andra organisationer 
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Särskilda satsningar brandsäkerhet 

 Utöka arbetet för att skapa trygghet hos riskgrupper genom att erbjuda ett 
anpassat brandskydd som minimerar risken för uppkomst av brand och 
skador till följd av brand (än, stbn) 

 Ytterligare utbilda och informera människor med annan kulturell och språklig 
bakgrund (stbn) 

 Tillgängliggöra information kring brandskydd och myndighetsutövning digitalt. 
Det vill säga göra det enklare för medborgare vid myndighetsutövning (stbn) 

 Påbörja inventering av generella risker kring kommunens farligt-gods-leder. 
Detta görs för att underlätta och likrikta riskbedömning vid nyetablering (stbn) 

Särskilda satsningar operativ verksamhet 

 planera för ytterligare en brandstation vid södra Munksjön (stbn) 

 förbättra responstiden för första resurs i kommunen (stbn) 

 utveckla och miljösäkra räddningstjänstens brandövningsplats (stbn)  

 utveckla samverkan inom Räddningsregion Sydöstra Sverige, RSöS, för att 
möta framtida krav på effektivitet (stbn) 

 utveckla förmågan till räddningsinsatser vid omfattande olyckor ska utvecklas 
vad gäller ledning och resurser. Möjligheter att ta emot nationell och 
internationell hjälp och stöd ska utvecklas (stbn) 

 förbättra förmågan till vattenlivräddning (stbn) 

Vatten för brandsläckning och sprinkler 
Tekniska kontoret ansvarar för att vatten för brandsläckning finns tillgängligt i 
brandpostsystem, branddammar och pumpplatser. Kommunen tillhandahåller vatten för 
effektiv brandsläckning med räddningstjänstens utrustning samt vatten för 
sprinkleranläggningar där förutsättningar finns.  

I delprogrammet brandsäkerhet och operativa insatser 2022–2026 finns en detaljerad 
beskrivning av hur vatten för brandsläckning samt sprinkler skall utformas. 

Uppdrag och ansvar för brandsäkerhet och operativa insatser 
Stadsbyggnadsnämnden är den nämnd, och räddningstjänsten den förvaltning som 
organiserar räddningstjänst som kommunen enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
ska svara för. 

Övriga aktörer 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Brandskyddsföreningen, RäddSam F, 
RSöS (Räddningstjänstregion Syd östra Sverige - samverkan mellan räddningstjänsterna i 
Jönköping, Östergötland, Kalmar, Kronoberg och Blekinge län). RSB 
(Räddningstjänstsamverkan i Småland - Blekinge). RSB utgör ett gemensamt 
räddningsledningssystem för alla räddningstjänster i Jönköpings, Kronobergs samt 
Blekinge län samt Ydre kommun i Östergötlands län, Västervik, Vimmerby och 
Hultsfreds kommuner i Kalmar län. 
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Sociala hållbarhetsmål 
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Vattensäkerhet  
Bakgrund vattensäkerhet 
Hur många som förolyckas vid vattenaktivitet varierar ofta 
från år till år, främst beroende på hur bra sommarvädret har 
varit. I Sverige drunknar cirka 100 personer varje år enligt 
Svenska livräddningssällskapets statistik för drunkningsolyckor. I Jönköpings kommun 
drunknar i snitt en person per år. Det är fler män än kvinnor som drunknar.  

I Jönköping finns många sjöar och vattendrag med närhet till bad, fiske och 
vattenaktiviteter. För att undvika risken för olyckor är många av dessa platser försedda 
med livräddningsutrustning och där utrustning inte finns idag ska säkerheten förbättras. 

Simkunnighet är den kanske viktigaste faktorn för en god vattensäkerhet. Många 
överskattar sin förmåga och kondition. En annan viktig faktor är nykterhet och 
användande av rätt skyddsutrustning vid vattenaktivitet. 

Fyra procent oroar sig ofta för att drunkna, medan 75 procent av kommuninvånarna 
mycket sällan eller aldrig oroar sig. 

Syfte vattensäkerhet 
Antalet drunkningar och vattenolyckor ska minska genom ett ökat flytvästanvändande, 
god simkunnighet, ökad uppsikt från föräldrar vid såväl inomhus- som utomhusbad och 
tillhandahållande samt underhåll av livräddningsutrustning på kommunal mark.  

Vattensäkerhet i kommunen uppnås genom  

• ökad kunskap om riskgrupper utifrån kön, ålder och bakgrund 

• att kommunen bedriver simundervisning för alla elever och att simkunnigheten 
är hög 

• föräldrar har en god uppsikt över sina barn 

• möjligheten för invånare att låna/hyra flytvästar, issäkerhetsutrustning samt 
tillgången av livräddningsutrustning vid vatten  

Särskilda satsningar 

 Genomföra åtgärder för att öka säkerheten vid pirer och kajkanter (tn) 

 Öka kunskapen hos allmänheten och personal i kommunens verksamheter 
genom informations- och utbildningsinsatser (ks) 

 Förbättra förmågan till vattenlivräddning (stbn) 
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Uppdrag och ansvar för vattensäkerhet 
Räddningstjänsten samordnar vattensäkerhetsarbetet på kommunstyrelsens uppdrag.  
Övriga berörda nämnder är: tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden, 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
stadsbyggnadsnämnden. 

Övriga aktörer 
Jönköpings simsällskap, Livräddningssällskapet Jönköpings regionförbund. 

Sociala hållbarhetsmål 
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Trafiksäkerhet  
Bakgrund trafiksäkerhet 
Trafikolyckor är den olyckstyp som räddningstjänsten i 
Jönköping larmas till mest. Mellan 2007 och 2017 omkom 
mellan 1 och 5 personer årligen till följd av trafikolyckor i 
kommunen (både det statliga och kommunala vägnätet). 
Omkring 150 personer blir årligen inlagda på sjukhus till 
följd av trafikolyckor. Antalet personer som skadats i en olycka har minskat under de 
sista tio åren med undantag från 2013 och 2016.  

Flest dödsolyckor sker på det statliga vägnätet, medan det kommunala vägnätet 
domineras av olyckor med svårt skadade. De flesta trafikolyckor i kommunen sker med 
personbilar, följt av lastbilar och moped eller cykel. I hela landet är män klart 
överrepresenterade i statistiken över trafikolyckor, 70 procent av dem som vårdas för 
trafikolyckor är män.  

En riktlinje för trafiksäkerhet kommer att tas fram under 2020. De särskilda satsningarna 
kommer där att förklaras ytterligare. Dessa kommer därefter att antas av 
stadsbyggnadsnämnden. 

Syfte trafiksäkerhet 
Jönköpings kommun ska bidra till det nationella målet om att minska antalet döda i 
trafiken. Antalet döda och svårt skadade till följd av trafikolyckor ska i enlighet med 
nollvisionen minska.  

Mål 
Med utgångsåret 2007 ska vi uppnå 

• 50 procent färre dödade i trafiken 

• 25 procent färre svårt skadade 

• 25 procent färre lindrigt skadade 

Trafiksäkerhet i kommunen uppnås genom  

• kunskap om hur normer styr kvinnor och mäns benägenhet att ta risker 

• att alla trafikanter respekterar gällande bestämmelser såsom hastighet, 
bältesanvändning och trafiknykterhet   

• att trafikanter syns bra i mörker och att reflex- samt hjälmanvändningen är hög  

• att trafikmiljön utformas och underhålls för att uppnå hög säkerhet  

• ett aktivt arbete med information och beteendepåverkan utifrån ett 
genusperspektiv, särskilt bland ungdomar  
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• att driva ett aktivt analys- och olycksundersökningsarbete i syfte att hitta och, 
om möjligt, åtgärda återkommande risker i trafiken 

Särskilda satsningar 

 Hastighetsefterlevnad på det kommunala vägnätet (stbn)   

 Säkra gång- och cykelpassager (stbn) 

 Säkra korsningar för biltrafiken (stbn) 

 Drift och underhåll av gång- och cykelvägar (tn) 

o Vinterväghållning av huvudnät för gående och cyklister (tn) 

o Barmarksunderhåll av huvudnät för gående och cyklister (tn) 

 Beteendepåverkande insatser anpassat till olika målgrupper (stbn) 

Uppdrag och ansvar för trafiksäkerhet 
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för trafiksäkerhetsarbete på det kommunala vägnätet, 
samverkar med trafiksäkerhetsorgan och information till allmänhet. De samordnar även 
lokala insatser och initiera och stödjer trafiksäkerhetsundervisning i skola, förskola och 
övrig fortbildning. Tekniska nämnden ansvarar för trafiksäkerhetsarbetet genom drift och 
underhållsåtgärder.  

Övriga aktörer 
Räddningstjänsten, Trafikverket, Polismyndigheten, NTF. 

Sociala hållbarhetsmål  
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Krisberedskap och civilt försvar 
Bakgrund krisberedskap och civilt försvar 
Samhällets krisberedskap ska upprätthålla de 
grundläggande och samhällsviktiga funktionerna även 
vid en svår påfrestning. Arbetet delas in i 
förebyggande sårbarhetsreducerande åtgärder samt en 
krishanteringsförmåga när något omfattande väl händer.  

Staten, företrädd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse som reglerar uppgifter 
för kommunernas arbete med krisberedskap under perioden 2019–2022.   

Kommuner, länsstyrelser, SKR och MSB ska genom nära samarbete arbeta för att öka 
samhällets krisberedskap på lokal nivå.  

Utöver överenskommelsen om krisberedskap finns också en överenskommelse mellan 
MSB och SKR gällande civilt försvar. Enligt denna ska kommunen höja kunskapen hos 
berörda aktörer gällande totalförsvar, arbeta med säkerhetsskydd samt påbörja 
krigsorganisation och krigsplacering av egen personal.  

I delprogrammet Krisberedskap och civilt försvar finns mer detaljerade uppgifter kring 
styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar och bolag, 
samhällsviktiga verksamheter i det geografiska området, krisledningsnämnd, lokal 
samverkan och säkerhetsskydd.  

Syfte krisberedskap och civilt försvar 
Samhällets krisberedskap ska finnas för att skydda människors liv och hälsa, värna 
samhällets funktionalitet och upprätthålla grundläggande värderingar, demokrati, 
rättssäkerhet samt mänskliga fri- och rättigheter. 

God krisberedskap i kommunen uppnås genom  

• Att samtliga hushåll själva tar ansvar för sin hemberedskap för att hantera 
tillfälliga bortfall av el, data, telefoni och vatten i upp till en vecka 

• att drabbade och särskilt utsatta grupper får stöd av samhället vid en kris 

• att arbetsgivare och verksamhetsansvariga har väl utarbetade handlingsplaner 
för en krissituation  

• samverkan med civilsamhället och näringslivet  

• planering för att kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet 

• tillgång till nödvatten 
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• tillgång till trygghetspunkter med möjlighet till information och stöd vid en 
allvarlig händelse 

Särskilda satsningar 

 Kommunen ska ha förmåga att upprätta och driva trygghetspunkter på 20 
platser i kommunen (stbn)  

 Kommunen ska ha förmåga att driva samhällsviktig verksamhet med hjälp av 
reservkraft samt säkerställa tillgång till bränsle för elverk och fordon i en vecka 
(stbn,tn) 

 Planera för anpassad reservkraft (fast eller mobil) vid nyproduktion av 
kommunala boenden (tn,än) 

 Etablera förmåga att producera el, i lokal så kallad Ö-drift, inom kommunen, 
för att bl.a. möjliggöra leverans av fjärrvärme till samhällsviktig verksamhet 
under avbrott i elnät (Uppdraget föreslås ges till Jönköping Energi AB genom 
ägardirektiv) 

 Stärka kommunens förmåga avseende säkerhetsskydd och påbörja arbetet 
med kommunens krigsorganisation (ks) 

 Öka kommunens förmåga till ledning, samordning och kommunikation vid 
kriser (ks, stbn) 

Uppdrag och ansvar för krisberedskap och civilt försvar 
Räddningstjänsten samordnar arbetet med krisberedskap, civilt försvar och 
säkerhetsskydd på kommunstyrelsens uppdrag. Övriga berörda är: kommunens samtliga 
nämnder, förvaltningar och bolag.  

Övriga aktörer 
Jönköpings Energi AB, Civilsamhället (aktörer inom livsmedelsförsörjning, energi, 
telecom, transport med flera), F-samverkan, andra frivilligorganisationer. 

Sociala hållbarhetsmål 
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Internt skydd 
Bakgrund internt skydd 
Kommunen ska ha förmåga att möta störningar och hot i de egna 
verksamheterna, vilket är grunden till varför kommunen aktivt 
ska arbeta med det interna skyddet. 

I arbetet med det interna skyddet har varje förvaltning 
huvudansvaret för säkerheten inom sitt verksamhetsområde och ska därför tillse 
säkerheten för de anställda, andra som omfattas av verksamheten, miljön och kommunens 
egendom. Dessutom ska kommunen arbeta med riskspridning, bland annat genom ett gott 
försäkringsskydd. 

Försäkring innebär en ömsesidig finansiell riskfördelning mellan ett antal 
verksamhetsområden eller ett erbjudande om skydd mot de finansiella konsekvenserna till 
följd av en skada. 

Syfte internt skydd 
Kommunens arbete med internt skydd ska syfta till att begränsa risker och undanröja hot 
och på så sätt skydda medarbetare, fastigheter och verksamheter mot fysisk och 
ekonomisk skada. 

Ett internt skydd i kommunen uppnås genom  

• att varje förvaltning och bolag tar eget ansvar och har rätt kompetens för att 
förhindra och agera vid olyckor och skador. Detta innebär att verksamheten 
har god kännedom om det systematiska säkerhetsarbetet vilket exempelvis 
innefattar kontinuerlig utbildning för personal inom brandskydd, första hjälpen 
etc., översyn av eget försäkringsskydd och ett aktivt systematiskt 
brandskyddsarbete (SBA) 

• ett incident- och skaderapporteringssystem där verksamheterna rapporterar 
skador så att kommunen ska ha en samlad bild att vidta åtgärder från 

• att aktivt och kontinuerligt se över behovet av väktar- och kamerabevakning 

• tydliga regler och rutiner kring passagesystem och larm 

• att förebygga och hantera hot och våld mot förtroendevalda och personal inom 
kommunen 

• tydliga regler och rutiner för att förhindra internt brott 

• ett gott arbetsklimat samt noggranna rekryteringar 
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Särskilda satsningar 

 Implementera ett nytt digitalt verktyg för det systematiska brandskydds-arbete 
(SBA) (ks) 

 Genomföra en genomlysning av kommunens arbete med det interna skyddet 
för att ytterligare förstärka förmågan att hantera störningar och hot i 
verksamheten (ks) 

Uppdrag och ansvar internt skydd 
Räddningstjänsten samordnar arbetet med internt skydd på kommunstyrelsens uppdrag. 
Övriga berörda är: kommunens samtliga nämnder, förvaltningar och bolag.  

Övriga aktörer 
Bevaknings- och kameraövervakningsföretag, försäkringsbolag, SOS Alarm, 
Polismyndigheten. 

Sociala hållbarhetsmål 
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Informationssäkerhet 
Bakgrund informationssäkerhet 
Information finns numer överallt inom en organisation: 
personaladministration, ekonomistyrning, 
produktinformation, kunddatabaser, strategisk planering, 
support och service etc. Information är en mycket viktig och värdefull tillgång för 
Jönköpings kommun. Det är avgörande att skydda känslig eller värdefull information och 
att säkra dess hantering för att undvika att information går förlorad eller hamnar i orätta 
händer. Digitaliseringen innebär att informationen hanteras på nya sätt, vilket i sin tur 
innebär förändrade förutsättningar för informationssäkerheten. En god 
informationssäkerhet innebär att informationssäkerheten är anpassad för verksamhetens 
förutsättningar och behov. Ledningen får möjlighet att styra och följa upp 
informationssäkerhetsarbetet, det vill säga att säkerheten är effektiv och ändamålsenlig. 
En säker hantering av information är en grundförutsättning för att bedriva kommunens 
kärnverksamheter. Följande krävs för att uppnå god informationssäkerhet: 

Konfidentialitet 
Att information och informationssystem endast är åtkomlig för den som är behörig. 

Riktighet 
Att information är korrekt, fullständig och skyddad mot obehörig förändring. 

Tillgänglighet 
Att information och informationssystem är tillgänglig när den behövs för den som är 
behörig. 

Integritet 
Att information som innehåller personuppgifter hanteras i enlighet med gällande 
lagstiftning. 

Informationssäkerhet gäller för alla verksamheter och för all personal inom kommunen. 
Detta gäller även förtroendevalda och externa uppdragstagare men däremot inte 
kommunens bolag, såvida de inte använder sig av kommunens gemensamma 
informationstillgångar, eller då det finns särskilda behov av samordning. 

Syfte informationssäkerhet 
Kommunens arbete med informationssäkerhet ska syfta till att skydda individers integritet 
och bevara invånarnas förtroende för kommunen och dess arbete. Den ska även skapa 
tillit till den digitalisering som sker inom kommunen, begränsa risker och på så sätt 
skydda medarbetare och kommuninvånare. 

God informationssäkerhet i kommunen uppnås genom  

• att all information och tillhörande informationssystem som hanteras av 
Jönköpings kommun är identifierad, värderad och förtecknad. Av 
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förteckningen ska det framgå vem som är ägare av informationen och 
informationssystemet 

• att anställda, externa uppdragstagare och förtroendevalda inom Jönköpings 
kommun har god kunskap om informationssäkerhet och aktuella regelverk 
beträffande informationssäkerhet  

• att Jönköpings kommun aktivt samverkar internt likväl som externt med det 
omgivande samhället såsom myndigheter, företag, nätverk och 
intressegrupper. Särskilt sådana som är styrande inom informationssäkerhet 

• att inträffade informationssäkerhetsincidenter rapporteras och följs upp. 
Inträffade incidenter ska vara en del av det ständiga förbättringsarbetet 
gällande informationssäkerhet 

• informationssäkerhetsarbetet ska årligen rapporteras till kommunstyrelsen. 
Detta för att säkerställa att det systematiska informationssäkerhetsarbetet 
efterlevs enligt Jönköpings kommuns ledningssystem för informationssäkerhet 
(LIS). 

Särskilda satsningar 

 Implementera ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete på 
alla förvaltningar 

Uppdrag och ansvar informationssäkerhet 
Respektive nämnd eller bolag ansvarar för informationssäkerheten inom sitt område. 
Kommunstyrelsen har det samordnande ansvaret för informationssäkerheten i Jönköpings 
kommun och har därtill det övergripande ansvaret för att informationssäkerheten efterlevs 
enligt angiven viljeinriktning och mål.  

Övriga aktörer 
Länsstyrelsen, MSB och SKR 

Sociala hållbarhetsmål 
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Brottsprevention 
Bakgrund brottsprevention 
Det brottsförebyggande arbetet omfattar arbete bland barn och 
ungdomar, fysiska trygghetsåtgärder, åtgärder som fastighetsägare 
vidtar, arbete på individnivå samt genom kommunens 
myndighetsutövning. Arbetet bedrivs i nära samverkan med 
polisen. Inom arbetsområdet finns sex fokusområden. 

1. Narkotikafri miljö för barn och ungdomar 

Polisen har ett stort flöde av underrättelseinformation avseende narkotika i Jönköpings 
kommun. Den vanligaste formen av narkotika är cannabis följt av amfetamin och kokain. 
Det förekommer även information om försäljning och bruk av dopingmedel, läkemedel 
och syntetiska droger, dock i betydligt mindre omfattning.  

2. Våld  

Att inte behöva bli utsatt för våld är en mänsklig rättighet för alla oavsett var våldet sker; i 
hemmet, i kommunala verksamheter eller i det offentliga rummet. Våld uttrycks på olika sätt och 
drabbar människor olika och vissa grupper kan vara särskilt utsatta. Forskning visar att den största 
preventionseffekten nås om selektiva insatser kombineras med insatser riktade till hela 
befolkningen.  

3. Skadegörelse 

Antalet anmälningar om skadegörelse i Jönköpings kommun har inte förändrats speciellt 
mycket under de senare åren. Enligt anmälningsstatistiken utgör skadegörelse på 
motorfordon och annan skadegörelse (ej klotter) den största andelen och därefter kommer 
klotter. Skadegörelsen och klottret i kommunen drabbar i stor utsträckning kommunens 
egna fastigheter.  

4. Stöld och bedrägeri 

I Jönköpings kommun finns det några brottstyper kopplat till stöld som är 
överrepresenterade. Dessa är stöld och tillgrepp av fordon, stöld ur och från fordon, 
inbrottsstöld samt stöld och snatteri. Bedrägeribrotten har ökat de senare åren och det 
vanligaste anmälda bedrägeribrottet är datorbedrägeri.  

5. Organiserad brottslighet 

Det förekommer organiserad brottslighet i Jönköpings kommun. Prostitution 
(prostitutionen i sig är inte brottslig, men koppleri och människohandel), narkotikahandel, 
människosmuggling eller utpressning, som inte direkt tar sikte på någon kriminell 
marknad, begås lokalt. Det finns ett antal kriminella personer som livnär sig på brott. Ett 
betydligt större antal personer är inblandade i handlingar utan att egentligen vara 
medvetna om att de deltar i organiserad brottslighet.  
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Den organiserade brottsligheten visar sig i olika former och har varierande grad av lokal 
anknytning. Jönköping är ett logistiknav i södra Sverige och följaktligen förekommer en 
hel del stölder från transporter. 

6. Våldsbejakande extremism 

I Jönköpings kommun har det historiskt funnits konflikter mellan höger- och 
vänsterextrema grupperingar. Såväl nazi- och vitmaktmiljö, som AFA och 
djurrättsaktivister har varit aktiva i kommunen. Under de senare åren har radikalisering 
bland muslimer varit i fokus främst avseende resor till och från IS-kontrollerade områden.  

Vad behöver kommunen arbeta med? 
För att förstå varför de olika problemen finns, hur de uppstår och hur kommunen behöver 
arbeta så måste bakomliggande orsaker identifieras. Därefter finns möjlighet för 
kommunen att vidta rätt åtgärder för rätt problem och på så sätt få effekt. Det kräver även 
kompetenshöjande insatser kring normer, värdegrund och mänskliga rättigheter. 

Det finns även en viktig fråga kring trygghetsaspekten. Generellt är äldre personer utsatta 
för färre brott än yngre personer, men ändå känner de en högre grad av otrygghet – 
särskilt äldre kvinnor. Äldre är särskilt sårbara för vissa typer av brott, till exempel brott 
där gärningspersoner utnyttjar såväl fysisk svaghet som ovanan för de äldre att hantera 
digitala tjänster. Vissa brott kan också få särskilt allvarliga konsekvenser. Därför är det 
särskilt viktigt att uppmärksamma och förebygga brott mot äldre. Det brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbetet bör inriktas mot att minska utsattheten, minska 
konsekvenserna när äldre väl utsatts för brott, samt minska oro och öka tryggheten för 
denna grupp. 

Syfte brottsprevention 
Jönköpings kommun ska, i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten, samverka 
med berörda aktörer. Det brottsförebyggande arbetet ska vara kunskapsbaserat och utgå 
från gemensam lägesbild, orsaksanalys, åtgärder och uppföljning.  

Brottsprevention i kommunen uppnås genom  

• att öka medvetenheten och kunskapen om brott  

• att trygghetsskapande åtgärder finns med i stadsplaneringen i form av 
klottersanering, belysning och i övrigt trygghetsskapande miljöer 

• att genomföra tidiga insatser vid tecken på kriminalitet samt minska 
narkotikaanvändningen  

• information till enskilda om vilka preventiva åtgärder som kan göras för att 
undvika stöld och inbrott 

• ett strukturerat och sammanhållet kunskapsbaserat våldspreventivt arbete med 
barn och unga 
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• att arbeta strukturerat med normer, jämställdhet och värdegrund med särskilda 
insatser bland barn och unga 

• att genomföra insatser för att motverka etablering av kriminella nätverk 

• att minska segregationen och öka delaktigheten i kommunen 

Särskilda satsningar 

 Utveckla det strategiska arbetet med arbetsmetoder som innebär att en 
gemensam lägesbild och orsaksanalys ligger till grund för åtgärder (ks) 

 Analys av och förebyggande arbete mot bedrägeribrott med särskild inriktning 
mot äldre (ks)  

 Arbeta med och vidareutveckla metoderna ”Mentorer i våldsprevention”, 
”Kärleken är fri” och ”Normstorm och Trygga grannar” (bun, kfn, sn, stbn, uan) 

Uppdrag och ansvar för brottsprevention 
Räddningstjänsten samordnar det brottsförebyggande arbetet på kommunstyrelsens 
uppdrag. Stadskontoret samordnar det våldspreventiva arbetet på kommunstyrelsens 
uppdrag. Övriga berörda är: kommunens samtliga nämnder, förvaltningar och bolag. 

Övriga aktörer 
Polismyndigheten, Lokala brottsförebyggande rådet, Länsstyrelsen, Civilsamhället, 
Region Jönköpings län, Kvinno- och tjejjouren, Smålandsidrotten. 

Sociala hållbarhetsmål 
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Våld i nära relationer 
Bakgrund våld i nära relationer 
Våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem, ett allvarligt brott och enligt 
världshälsoorganisationen, WHO, är mäns våld mot kvinnor ett av världens största 
folkhälsoproblem med mänskligt lidande och stora samhällskostnader som konsekvens.  

Våld i nära relationer kan se olika ut. Det kan vara en partner, en förälder, ett syskon eller 
släktingar som utövar våld. Våldet uttrycks på olika sätt och drabbar människor på olika 
sätt beroende av om det är en kvinna eller en man, en flicka eller en pojke, en transperson 
eller en icke-binärperson.  Det är viktigt att vara uppmärksam så att inte våldsutsatta 
osynliggörs på grund av rådande normer, föreställningar och förutfattade meningar. De 
kommunala verksamheterna möter dagligen våldsutsatta och våldsutövare. Det är både 
kommuninvånare och anställda. 

Universell våldsprevention är en tydlig röd tråd i Agenda 2030 och bidrar till att uppfylla 
de mål som adresserar hälsa, utbildning, jämlikhet och fredliga samhällen. Det bidrar 
även till att uppfylla det jämställdhetspolitiska målet kring att mäns våld mot kvinnor ska 
upphöra där kvinnor och män, flickor och pojkar har rätt till kroppslig integritet. 

Det finns stora mörkertal när det gäller hur många som utsätts för våld i nära relationer 
och hedersrelaterat våld och förtryck. Generellt sett är det fler kvinnor än män som utsätts 
för våld inomhus av en person som hen har en partnerrelation med. Män utsätts oftare för 
våld av en okänd gärningsperson utomhus. Detta gäller även i Jönköpings kommun. En 
tredjedel av alla misshandelsbrott drabbar barn i åldrarna 0-17 år.  

Utsattheten för hedersrelaterat våld och förtryck är än svårare att uppskatta. Länsstyrelsen 
i Östergötland ansvarar för en stödtelefon till vilken det inkom 740 änden rörande 775 
personer under 2019 (jan-sep). Av dessa ärenden rörde nästan fyra procent (29 personer) 
Jönköpings län. Samtalen till stödtelefonen behandlade flera typer av våld och 
kränkningar. Vanligt förekommande var fysiskt våld och en oro för bortförande och/eller 
tvångsäktenskap. Mer än 70 procent av samtalen gjordes av personal på socialtjänst eller 
skola/förskola. 

I delprogram Våld i nära relationer finns en mer detaljerad beskrivning av kommunens 
arbete för att motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.  

Syfte våld i nära relationer 
Arbetet med våldsprevention och våld i nära relationer syftar till att eliminera alla former 
av våld och ska bidra till att uppfylla det jämställdhetspolitiska målet att mäns våld mot 
kvinnor ska upphöra.  

Det förebyggande arbetet ska vara kunskapsbaserat och utgå från en gemensam 
definition, lägesbild, orsaksanalys, åtgärder och uppföljning 
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Arbete för att minska våld i nära relationer i kommunen uppnås genom 

• ökade kunskaper kring våld, mänskliga rättigheter, jämställdhet och 
värdegrund 

• ökade kunskaper kring hur våld drabbar olika målgrupper 

• att se sambandet mellan våld och ojämställdhet 

• öka kunskapen bland chefer och medarbetare så att vi kan bli aktiva åskådare 
och ingripa innan, under och efter en våldshändelse 

Särskilda satsningar 

 Stärka chefer och medarbetares kunskaper kring definitionen av våld och 
olika gruppers våldsutsatthet för att kunna ge ökad stöd och hjälp till den som 
är utsatt (alla nämnder) 

 Öka kunskaperna kring hedersrelaterat våld och förtryck (bun, kfn, sn, ifo, 
uan) 

 Tillgängliggöra information kring stöd och hjälp vid våld i nära relation för fler 
målgrupper (alla nämnder) 

 Utvärdera verksamheternas organisering för att tillgodose att den enskilde 
medborgaren får det stöd och hjälp som den behöver oavsett förutsättningar 
och livssituation (alla nämnder) 

 Förbättra upptäckt av våld genom att systematiskt fråga om våldsutsatthet i 
samtal med medborgare och anställda (alla nämnder) 

 Medarbetare i verksamheter för barn och unga har fördjupade kunskaper i 
våldsförebyggande arbete, kunskaper om hur barn upplever våld i nära 
relation och är medvetna om anmälningsplikten. (bun, kfn, sn, uan, 
överförmyndarnämnd) 

Uppdrag och ansvar för våld i nära relationer 
Stadskontoret samordnar arbetet med våld i nära relationer på kommunstyrelsens 
uppdrag. Övriga berörda är: kommunens samtliga nämnder, förvaltningar och bolag. 

Övriga aktörer 
Länsstyrelsen, Region Jönköpings län, Kvinno- och tjejjouren Jönköping, 
Smålandsidrotten m.fl. 

Sociala hållbarhetsmål 
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