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          AVTAL 
 
Samverkansöverenskommelse 
 
Stenungsunds kommun och Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisområde Storgöteborg 
tecknar härmed en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande och trygghets-
skapande arbetet. 
 
Ett gemensamt mål för parternas arbete är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Över-
enskommelsen grundar sig på en gemensamt framtagen problembild som baserats på erfaren-
het av brott, ordningsstörningar och otrygghet i kommunen. Utifrån denna problembild har 
nedan områden prioriterats: 
 

• Minska användandet av alkohol och droger bland ungdomar 
• Trygghetsinsatser 
• Trafiksäkerhet 

 
Som ett första uppdrag inom ramen för denna överenskommelse ska utifrån varje prioriterat 
område en handlingsplan formuleras under första kvartalet 2012. Respektive handlingsplan 
ska innefatta en utvecklad problembild, mål, åtaganden samt uppföljning. Överenskommelsen 
förutsätter en struktur för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete med samverkan 
på olika nivåer, vilket regleras i detta avtal samt i kommande handlingsplan. 
 
Parterna bär enskilt uppkomna kostnader i samband med denna överenskommelse. Avtalspe-
rioden avser åren 2012-2014. Handlingsplanen ska under första kvartalet årligen revideras 
samt återrapporteras till kommunfullmäktige respektive polisområdeschef.  
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     Bilaga 1 

 
 
1. Bakgrund 
 
Kriminalpolitikens grundläggande målsättning är att minska brottsligheten och att öka 
människors trygghet. Rättsväsendet klarar dock inte ensamma denna målsättning, den förut-
sätter att flera aktörer tar ansvar för utvecklingen mot ett tryggare samhälle. 
 
I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan polis och 
kommun – för en lokalt förankrad polisverksamhet i hela landet. Rikspolischefen har beslutat 
att handlingsplanen ska användas som stöd för att den lokala polisverksamheten långsiktigt 
ska utvecklas i landets samtliga kommuner. Detta ska ske genom att en gemensam problem-
bild tillskapas, i syfta att stödja ett effektivare gemensamt arbete för en minskad brottslighet 
och ökad trygghet. Utifrån problembilden upprättas en handlingsplan. I denna specificeras 
vilka områden som valts ut, målsättningen med arbetet samt respektive parts åtagande för att 
komma till rätta med problembilden.  
 
Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) och Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har deltagit i 
beredningen av Rikspolisstyrelsens handlingsplan och pekar på att samverkansöverenskom-
melserna kan vara en utveckling av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet 
som bedrivs i de lokala brottsförebyggande råd som finns i många av landets kommuner. 
 
Det förberedande arbetet avslutas med att en så kallad samverkansöverenskommelse träffas 
mellan kommun och polismyndighet, som gäller under en följd av år, men som årligen följs 
upp. Förändras problembilden bör samverkansöverenskommelsen förnyas. En analys av pro-
blembilden bör därför göras årligen. Innehållet i samverkansöverenskommelsen har ett fram-
åtblickande fokus. Parterna har, vid sidan av innehållet i denna handlingsplan, kvar sina ordi-
narie åtaganden som regleras i styrdokument för den egna verksamheten. 
 
 
2. Gemensam problembild 
 
Arbetet med att ta fram ett underlag för samverkansöverenskommelsen har under 2011 bedri-
vits i flera steg. 
 
1. Parterna har under året klarat ut hur respektive part själva uppfattar problembilden i kom-
munen. Polisen har med hjälp av befintlig statistik och medarbetarnas erfarenheter upprättat 
en lägesrapport som ger en bild av brottsutveckling, ordningsstörningar m.m.  
Stenungsunds kommun har tagit fram sin problembild genom olika arbetsgrupper och sam-
manfattat den i Funktionsgruppen SOS Stenungsund 
 
2. De enskilda problembilderna har sedan vägts samman och i dialogform prioriterats.  
 
3. En handlingsplan skall upprättas för att inrikta arbetet mot orsaker till att problemen upp-
står, vad vi enskilt och gemensamt kan göra åt dem samt hur vi ska kunna mäta arbetet. 
 
       
 



 
 
3. Prioriterade områden 
 
Minska användandet av alkohol och droger bland ungdomar 
Bruk av alkohol och droger bland ungdomar medför en väsentligt ökad risk för att hamna i 
brottsliga sammanhang, både som utövare och offer. En stor del av de ungdomar som figure-
rar i brott såsom tillgrepp, våld, skadegörelse och trafikbrott är drog eller alkoholpåverkade.  
 
Polismyndigheten vet av erfarenhet att brottsförebyggande och preventivt arbete bland ung-
domar med fokus på alkohol och droger, ger goda effekter avseende antalet brott på kort och 
lång sikt.  
 
Detta arbete måste dock bedrivas i samverkan med externa aktörer såsom kommuner m.fl för 
att bli långsiktigt och hållbart över generationer av unga. 
 
 
Trygghetsinsatser 
Att vara trygg är ett grundläggande behov. Människor vill kunna ha rörelsefrihet utan oro för 
att något ska hända dem. Men att känna sig trygg och fri från rädsla är inte givet för alla. Det 
är inte ovanligt att människor känner oro eller rädsla i tätortsmiljöer, ofta för att de är rädda 
för att bli utsatta för brott. Det finns en koppling mellan trygghet och information. När man är 
välinformerad kan man dra egna slutsatser om sannolikheten att drabbas av brott och påverka 
sitt eget agerande. Informationsinsatser i syfte att presentera en nyanserad bild av brottslighe-
ten samt brottsförebyggande åtgärder, skall gemensamt utvecklas och presenteras på kommu-
nens hemsida, i media etc. 
 
Känslan av otrygghet kan också påverkas av den situation man befinner sig i, socioekonomisk 
status, etnicitet, ålder och kön. Insatser för att förstå människors utsatthet och oro kan vara 
olika former av trygghetsmätningar och trygghetsvandringar. Gemensamt finansierade trygg-
hetsmätning bör genomföras och det resultat som framkommer och de erfarenheter som par-
terna i denna överenskommelse har i övrigt, ska resultera i åtgärder för att öka den upplevda 
tryggheten.  
 
 
Trafiksäkerhet 
Polisen har sedan ett antal år arbetat efter en nationell trafiksäkerhetsstrategi. Målet är att öka 
tryggheten i trafiken, minska antalet döda och skadade samt öka regel efterlevnaden på väg-
trafikområdet.  
 
Metoden för detta är att fokusera på hastighet, nykterhet, användande av skyddsutrustning, 
aggressiv körning samt ett särskilt åtagande avseende fordons skick, kör och vilotider samt 
farligt gods. 
 
Ett trafiksäkerhetsarbete med ett lokalt perspektiv i samverkan med våra kommuner, torde 
kunna bli framgångsrikt. Detta med avseende på såväl förebyggande arbete såsom gemensam 
insatsplanering.  
 
 
 



 
4. Struktur för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet 
 
Polisens representant skall fungera som kontakt mellan polismyndigheten och kommunen 
avseende arbetet på strategisk nivå men även som en kontakt/samordnare när det gäller sam-
arbete i linjen avs. konkreta ärenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tjänstemannanivå 
Styrgrupp för drog, brott och folkhälsa 
Verksamhetschefer från:   
- Fritid 
- Skola 
- IFO 
- Gymnasiet 
- Polischef 
- Samhällsbyggnad 

Funktionsgrupp, SOS Stenungsund: 
Chefer från: 

 Nösnäsgymnasiet   
 Grundskolan 
 Grundskolan/elevhälsan 
 Fritid   
 IFO   
 Samhällsbyggnad  
 Räddningstjänst 
 Polisen   
 Brott och drogförebyggare 

Politisk samordning: kommunfullmäktige 



 
5. Samhällsplanering 
 
Polisen kan med sin kunskap om brottslighet och ordningsstörningar lämna värdefulla 
synpunkter i samhällsplaneringsarbetet. Polisen ska involveras tidigt i samhällsplaneringspro-
cessen, t ex redan vid ett start/samrådsmöte samt vidare i detaljplaneskedet. Detaljplanerna 
bör innehålla sociala konsekvensbeskrivningar såväl som miljökonsekvensbeskrivningar. 
 
 
6. Kommunikationsplan 
 
Kunskap om denna samverkansöverenskommelse behöver kommuniceras såväl internt i re-
spektive organisation, som externt. Det åligger respektive part att ombesörja enligt egen 
kommunikationsplan och inom eget ansvarsområde. 
 
 
7. Uppföljning och återrapportering 
 
Målen som sätts i kommande handlingsplan är såväl kort- som långsiktiga. De ska följas upp i 
de gemensamma samverkansgrupperna samt årligen avrapporteras till kommunfullmäktige 
samt till polisområdeschefen. En förnyad problemanalys ska årligen genomföras. Analysen 
ligger till grund för eventuell revidering av denna handlingsplan och utgör underlag för det 
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i övrigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
”Funktionsgrupp SOS Stenungsund”    Bilaga 2 
 
 
 
En funktion med samsyn kring ungdomsgruppen i grundskola och gymnasiet har länge sak-
nats i Stenungsund. 
En tanke är att utveckla en ny funktion och skapa en grupp med två syften:  
 

 En långsiktig linje: Att skapa en samsyn och samverkan mot de gemensamma målen 
med ett huvudsakligt fokus på att förebygga ogynnsam utveckling hos våra barn och 
ungdomar. 

 
 En akutlinje: Händelser eller situationer med fler inblandade som kan leda till ogynn-

samma situationer där akuta insatser och resurser från polis/kommun behövs. 
 
Förslag på medverkande/representanter i gruppen som ska driva den långsiktiga linjen: 
 

 Nösnäsgymnasiet  - Rektor 
 Grundskolan  - chef 
 Grundskolan  - chef elevhälsan 
 Fritid  - chef 
 IFO  - chef 
 Samhällsbyggnad - chef 
 Räddningstjänst - chef 
 Polisen  - chef 
 Brott och drogförebyggare 

 
Representanterna ska vara uppdaterade och ha kännedom om dagsläget i sin verksam-
het så de kan vidarebefordra kunskapen till de övriga medlemmarna i gruppen. De 
skall dessutom ha ett stort mandat att ta beslut inom sitt verksamhetsområde. 
 
Gruppen ska träffs ett antal gånger per år t.ex: 

 i januari inför terminsstart  
 i maj inför skolavslutning och sommaren 
 i första veckan i oktober inför hösten 

 
 

Akutlinjen: Representanter från berörda verksamheter nu också med informationsbärare 
samt personer med mandat som kan fatta direkta beslut i gällande fråga. 
Tex handlar det om droger i Stora Högaskolan, bör kurator och/eller rektor från Stora 
Höga, polis och fritid träffas samt eventuellt andra berörda. Övriga i den ovanstående 
gruppen för den långsiktiga linjen kallas inte men kan boka in uppföljningsmöten vid be-
hov. 
 
Gruppens arbete skall utvärderas 1 ggr/år med redovisning till styrgruppen för drog, brott, 
folkhälsa där det beslutas om gruppens arbete skall fortsätta.  

 
 
 


