Nolltolerans i Bollebygds kommun
Den 29 april 2009 beslutade kommunfullmäktige om en
avsiktsförklaring och att Bollebygds kommun ska arbeta för
Nolltolerans.
Med gemensamma krafter arbetar kommunen, räddningstjänsten,
polisen, fastighetsägare, företagare och organisationer tillsammans för
att förebygga och förhindra skadegörelse, klotter, anlagd brand och
langning.

Varför avsiktsförklaring?
Enligt Räddningstjänstens statistik finns det tendenser i hela landet
som tyder på en ökning av anlagda bränder. Det har visat sig att
klotter och nedskräpning är en inkörsport till grövre skadegörelse och
anlagda bränder. I Sverige är i genomsnitt var tredje brand anlagd.
Det betyder cirka 10 000 anlagda bränder, som orsakar skador för
cirka 1 miljard kronor varje år.
För att Polisen ska kunna kartlägga var och hur brotten (även de
”små”) begås behöver de ha in dina anmälningar. Har ingen anmälan
kommit in så har officiellt inte något brott ägt rum. Polisen kan då
rikta sina resurser för att motverka fortsatt kriminalitet av aktuellt
slag. Genom att alla aktörer gemensamt agerar leder det till tidig
upptäckt och att rätt resurser kan sättas in.
Olika former av brott visar också ett starkt samband med alkohol och
droger. Alkoholen kostar samhället mycket, både socialt och
ekonomiskt. Oftast drabbas relativt unga människor. Den som
dricker ofta och mycket utsätter både sig själv och andra för stora
risker.
Färsk statistik visar att förälder/vuxen näst efter kompisar är de som
förser ungdomarna med alkohol, det är detsamma som langning. En
restriktiv alkoholpolitik med begränsad tillgänglighet till alkohol både
i samhället och hemmet är ytterst viktiga skyddsfaktorer för barn och
unga i det förebyggande arbetet.

Vilka står bakom?
Bollebygds kommun, räddningstjänst och polis är några av samhällets
aktörer som samverkar för att främja trygghet och förebygga brott av
olika slag. Kommunen arbetar för medborgarnas trygghet och
säkerhet efter de politiskt uppsatta målen.
Räddningstjänsten har kunskap och erfarenhet av varför och hur
bränder och skadegörelse av olika slag uppstår. Räddningstjänstens
arbete är till stor del förebyggande. Polisen får in anmälningar,
utreder och har god lokalkännedom. För att sprida budskapet med
Nolltolerans är det viktigt att nå ut till så många invånare i
kommunen som möjligt. Därför är det viktigt att alla aktörer
gemensamt hjälps åt att sprida budskapet med Nolltolerans vidare.
Folkhälsorådet i Bollebygd har gett utförargruppen BAT
(Beslutsamhet– Ansträngning - Tid) uppdraget att arbeta fram ett
förslag på en gemensam avsiktsförklaring.
Avsiktsförklaringen är för de olika aktörer i kommunen som
gemensamt kan samla krafter och arbeta efter målet nolltolerans vad
det gäller brott som skadegörelse, klotter, anlagda bränder och
langning.
Avsiktsförklaringen har tagits fram av kommun, polis och
räddningstjänst. Andra aktörer som är viktiga att få med på
avsiktsförklaringen är fastighetsägare, företagare, vaktbolag,
föreningar och andra lokala organisationer.

Med gemensamma krafter blir vi starka
Ta ditt ansvar och hjälp oss i vår strävan att hålla nere brottsligheten
genom att polisanmäla sådana händelser.
Genom tidig upptäckt och snabba åtgärder kan vi minska och
förhindra att brottsligheten får fäste i Bollebygd.
Föräldrar är ansvariga för barns handlingar och kan få stå till svars
för deras handlingar redan från fem års ålder.
På kommunens hemsida finns ”Blankett för avsiktsförklaring
Nolltolerans i Bollebygds kommun” för Er som vill samverka för
Nolltolerans i Bollebygds kommun. www.bollebygd.se
Den underskrivna blanketten skickas till:
Christina Hultén
Bollebygds kommun, Kommunkansliet
517 83 Bollebygd

Kontaktuppgifter
SOS-alarm
112, SOS-alarm, behov av utryckning: ambulans, räddningstjänst,
polis, social jour
Polis
Polisanmälan av skadegörelse, klotter, anlagd brand och
langning anmäls till:
Anmälan pågående brott tel. 112
Anmälan brott som ej är akuta eller tips tel. 114 14
Du kan även anmäla via Internet. www.polisen.se
Det går även bra att kontakta den lokala polisen som finns på plats i
kommunen på tisdagar 9-12. Är de inte på kommunhuset kan du nå
dem via kommunens växel tel. 033- 23 13 00
Räddningstjänst
033- 17 29 91, Stefan Rodhe SÄRF (Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund) stefan.rodhe@serf.se
033- 17 29 50, inre befäl, Räddningstjänsten Borås
Hälso- och sjukvård
010- 44 16 113, Allvarlig akut sjukdom exempelvis bröstsmärta,
andningssvårigheter eller olycksfall vid ordinarie öppettider, övriga
tider ring 112
010- 44 16 100, Bollebygds vårdcentral

Kommunens säkerhet, kris beredskap och folkhälsa
033- 4305529, Christina Hultén, Säkerhetssamordnare
christina.hulten@bollebygd.se
033-4305532, Camilla Falk, Folkhälsosamordnare
camilla.falk@bollebygd.se
Socialtjänst
033- 23 13 00 växel, Individ- och familjeomsorg
Samhällsbyggnadsavdelning
033- 4305554, Torbjörn Eriksson, Fasighetschef,
torbjorn.eriksson@bollebygd.se
0729805555, Fastighetsjour på Kommunens fastigheter
Barn- och utbildning
033-4305610, Annelie Fischer, Barn och -utbildningschef,
annelie.fischer@bollebygd.se
Bollebygds kommun
033- 23 13 00, växel

