Samverkansöverenskommelse mellan
Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun
Samverkansöverenskommelse
Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun träffar följande överenskommelse avseende
samverkan i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Överenskommelsen gäller tills
vidare och föreslås genomgå revidering med viss regelbundenhet eller på förekommen anledning.
Vardera parten har rätt att säga upp överenskommelsen. Om förutsättningar för att följa
överenskommelsen ändras ska den andra parten meddelas.

Syfte
Det gemensamma målet med överenskommelsen är att öka tryggheten och minska brottsligheten för
de som bor, vistas och verkar i Vårgårda genom att Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda
kommun gemensamt fastställer och fördjupar samarbetet mellan polis och kommun.

Struktur för det brottsförebyggande arbetet
För att kunna arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande krävs en tydlig struktur över hur
arbetet organiseras och bedrivs. Polisen har kommunpoliser som en direkt länk mellan kommunen
och den lokala polisledningen. Vårgårda har ett lokalt Brotts och trafiksäkerhetsråd.

Åtgärdsplan
Respektive part förbinder sig att följa en åtgärdsplan (se bilaga 1) och att ansvara för sin del i
planen.

Kommunikationsplan
Respektive part bör upprätta varsin egen kommunikationsplan samt samverka om gemensamma
uttalanden till massmedia och i sociala medier rörande denna överenskommelse.

Uppföljning
Det lokala Brotts- och trafiksäkerhetsrådet i Vårgårda är processägare och ansvarar för att följa upp
och revidera åtgärdsplanen. Uppföljning ska göras årligen.
Överenskommelsen har upprättats i två lika exemplar av vilka parterna har tagit var sitt.
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Bilaga 1, Åtgärdsplan med aktiviteter

Gemensam lägesbild
Lägesbilden har tagits fram främst genom rapporten ”Trygghet i Vårgårda kommun” som bygger på
trygghetsundersökning, brottsstatistik, mediearkivet, CAN1 drogvaneundersökning samt
underrättelser. Trygghetsundersökningen har genomförts vart tredje år med syfte att återge
invånarnas upplevda trygghet, utsatthet för brott samt ge rekommendationer på vad polis och
kommun kan göra för att öka tryggheten i kommunen.

Gemensam problembild
Polis och kommun har tillsammans tagit fram problembild baserat på trygghetsundersökningens
analys samt dialog mellan polis och kommun.

Område 1,Trygghet:
I trygghetsundersökningen 2014 uppger invånarna i Vårgårda kommun att de i lägre utsträckning,
än övriga inom Polisområde Älvsborg, ser polisen varje dag eller flera dagar i veckan. Även
förtroendet för polisen var något lägre än genomsnittet. Polisen har anledning att arbeta med
närvaro och synlighet framförallt i bostadsområden med högre koncentration av narkotika och
våldsbrott. Områdespolisens ansvar är att stärka de boendes trygghet och tillit genom ökad polisiär
närvaro, de ska öka den lokala förankringen och ägna tid åt nyckelpersoner så som boendevärdar,
väktare, skola och sociala myndigheter.
Kommunen kommer att fortsätta sitt trygghetsskapande arbete tillsammans med polisen. Detta då
det bland annat går att utläsa i trygghetsundersökningen att man är oroliga för att bli utsatt för bland
annat inbrott i bostaden, att det finns otrygga platser i kommunen med mera.

Område 2, Alkohol och andra droger:
Trygghetsundersökningen i Vårgårda visar att fler än genomsnittet säger att de aktivt undviker
alkohol- eller drogpåverkade personer i närområdet. Det är näst högst i polisområdet.
Trygghetsundersökningens analysrapport har hämtat uppgifter från CAN beträffande alkoholdebut.
Det är fler i åk 9 i Vårgårda kommun som uppger att denna skedde innan 13 års ålder, än
genomsnittet för hela landet. Däremot är det färre så kallade riskkonsumneter bland både åk 9 och
och år 2 på gymnasiet jämfört med riksgenomsnittet. Flera av eleverna i årskurs 9 uppger att de kan
få tag i alkohol inom 24 timmar.
I årskurs 9 uppger något fler flickor i Vårgårda än riket att de har använt narkotika under de senaste
12 månaderna. För gymnaiset år 2 är färre elever som uppger att de har användt narkotika jämfört
med riket.

Område 3, Klotter, skadegörelse samt nedskräpning:
Klotternivåerna är på en högre nivå än snittet i polisområdet enligt trygghetsundersökningen.
Förutom att på olika sätt arbeta mot en minskning är det viktigt att uppmärksamma vilka budskap
klottret har. Förekommer exempelvis symboler och likande som tyder på förekomst av
våldsbejakande extremism.

Område 4, Trafik:
Invånarna i Vårgårda har svarat i trygghetsundersökningen att de upplever en viss otrygghet i
trafiken båda vad gäller bilar som kör för fort samt bilister som bryter mot trafikregler. Det uppger
1Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning

också att det förekommer buskörning med bilar, mopeder samt A-traktorer. Problemet kvarstår
sedan förra trygghetsundersökningen som gjordes 2011.

Område 5, Samverkan mot organiserad brottslighet:
Kommunen och polisen behöver skapa struktur för att kunna samverka bättre för att motverka den
organiserad brottsligheten. Utbildning behövs både för kommun och för polis för att kunna
identifiera organiserad brottslighet och för att kunna planera strategier för att motverka den.

Samverkans- Målbild
område

Åtgärder kommun

Åtgärder Polis

Trygghet

– Öka samverkan med polisen och
medborgarna i bostadsområden med högre
koncentration av framförallt narkotika och
våldsbrott.
– Genomföra en (1) trygghetsvandring per
år.
– Genomföra en (1) grannsamverkansträff
per år.
– Starta upp föräldranattvandring.
– Säkerställa att det finns en samordnare
för våld i nära relation.

– Ökad polisiär närvaro och
Årsvis
samverkan i områden bostadsområde
med högre koncentration av
framförallt narkotika och våldsbrott.
– Trygghetsvandring
– Grannsamverkan
– Medverka vid hälsans dagar för åk 6

Trygghetsundersökning

– Genom ”Vårgårdamodellen” få ner
användandet av ANDT.2
– Genomföra föräldramöten i åk 6 – år 1
på gymnasiet med relevant information om
ANDT
– Genomföra insatser mot lagning
– Genomföra krogtillsyn en (1) gång per år

– Genomföra krogtillsyn en gång per
år i samverkan med kommunen.
– Delta vid insatser mot langning
– Arbeta enligt Kronobergsmodellen3
– Genomföra riktade insatser mot
narkotika

Årsvis

Trygghetsundersökning
CAN enkät
Lokal brottsstatistik
Lokala drogvaneundersökningar

– Medverka i en (1)
trygghetsvandringar per år
– Besöka elever i åk 6 en gång per år
– Informera kommunen ang. klotter
som kan ha samband våldsbejakande
extremism.

Årsvis

Brottsstatistik
Trygghetsundersökning

Ökad trygghet

Alkohol och Minskad
andra droger tillgång och
minskat bruk,
då främst bland
ungdomar

Klotter,
Minska klotter, - Åtgärda klotter enl. Nolltoleransen4
skadegörelse skadegörelse
– Trygghetsvandring
nedskräpning
– Samarbeta men fastighetsägare
– Möjliggöra för allmänheten att tipsa om
klotter mm. på kommunens hemsida

2
3
4

Tidsplan Uppföljning

Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak
Kronobergsmodellen innebär att Polisen arbetar med att minska tillgången till alkohol, dels genom att ingripa mot langare, dels genom att ta och förstöra alkohol från
minderåriga.
Bland annat innebär detta att klotter ska tas bort omgående. All skadegörelse och klotter ska medföra en polisanmälan. Antaget av tekniska nämnden 2009-10-06 §83

Trafik

En tryggare
trafiksituation

– Trygghetsvandring
– Informations- och attitydkampanjer för
att förändra ovälkomna beteende i trafiken
samt om trafiksäkerhet

– Trafikkontroller flera gånger i
månaden.
– Medverka vid trygghetsvandringar
med trafikfokus.
– Minst två kontroller med fokus
mopeder samt A-traktorer.

Årsvis

Brottsstatistik
Trygghetsundersökning

Organiserad
brottslighet

Rutiner för
– Samverka i det förebyggande arbetet mot – Samverka i det förebyggande arbetet Årsvis
samverkan i det organiserad brottslighet.
mot organiserad brottslighet.
förebyggande
arbetet mot den
organiserade
brottsligheten

Trygghetsundersökning
Lokal brottsstatistik

