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Inledning 
Denna överenskommelse är Polismyndighetens och Östra Göinge kommuns 
gemensamma dokument. Syftet är att övergripande beskriva vad polisen och kommunen 
kan göra för att minska brottsligheten och få människor att känna sig trygga. De 
konkreta åtgärderna som utlovas baseras bland annat på vad kommunens medborgare 
själva pekat ut som problem i de medborgardialoger som hållits. Dessa läggs i en 
aktivitetsplan som uppdateras löpande. Till överenskommelsen hör också 
medborgarlöften som tas fram under 2016. Medborgarlöften beskriver vilka åtgärder i 
syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten som kommer att genomföras. De 
fokuserar på sådant som de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för 
att känna sig trygga och säkra. 

Målsättning 
Målsättningen med denna samverkan är att minska brottsligheten och öka den upplevda 
tryggheten hos alla som befinner sig i kommunen. Östra Göinge kommun ska vara en 
säker och trygg kommun att leva, bo och verka i. 

Former för samverkan  
En utsedd kommunpolis och Östra Göinge kommuns säkerhetschef ska samordna och 
kvalitetssäkra samverkan.  Tillsammans sätter dessa en agenda för 
samverkansformerna i detalj. Det kan röra sig om exempelvis mötesstrukturer och 
vilken av aktörerna som ansvarar för vad.  

Kommunpolisen och säkerhetschefen säkerställer att en kvalitativ uppföljning av 
gemensamt planerade åtgärder genomförs en gång i kvartalet. Uppföljningen ska 
innehålla en analys och rekommendationer. Uppföljningen ligger till grund för löpande 
revideringar av aktivitetsplan. 

En gemensam generell kommunikationsplan för den vardagliga kommunikationen ska 
utarbetas och vid behov ska särskilda kommunikationsplaner för enskilda ändamål 
tillämpas. Polismyndigheten, Östra Göinge kommun och andra inblandade aktörer ska i 
sin kommunikation mot medborgare, företag och medier vara tillgängliga och sakliga. 
Kommunikationen ska vara väl planerad och utformad efter mottagarens behov. 

Trygghetsskapande åtgärder 
Arbetet med trygghetsskapande åtgärder har som målsättning att allmänheten skall få 
en ökad känsla av trygghet genom synlighet och tillgänglighet. En typisk sådan åtgärd är 
fotpatrullering på platser som av medborgarna upplevs som otrygga. Platserna kan 
ändras om medborgardialoger och andra mätningar visar att det finns andra platser som 
bör prioriteras. Närvaro eftersträvas på platser som kan beskrivas som ”hot-spots”. 
Arbete för en tryggare trafikmiljö är också en väsentlig del av de trygghetsskapande 
åtgärderna.  

Flera olika aktörer kan engageras för ökad trygghet. Dit hör exempelvis 
Polismyndigheten och polisens volontärer. Dit hör även kommunala aktörer såsom 



socialtjänst och samhällsbyggnad, samt medborgare som genomför 
trygghetsvandringar. Gemensamma medborgarlöften som tar sin utgångspunkt i 
medborgardialogerna är också ett led i de trygghetsskapande åtgärderna. Denna process 
ger medborgarna bättre möjlighet till inflytande.  

Mängdbrott 
När kommunen satsar på förebyggande insatser och polisen har en stark lokal närvaro 
kan ett större fokus läggas på att lösa mängdbrotten. Dessa brott utgör betydande 
problem sett till både hur många de är och till den kränkning de innebär för brottsoffret. 
Mängdbrotten är inte bara ett problem för de som utsätts även för hela samhället. 
Genom ett målinriktat och gemensamt arbete blir det svårare att begå dessa brott.  

Ungdomar och droger  
För att förhindra att problemen med ungdomsbrottslighet och drogmissbruk förvärras 
på lång sikt måste polisen och kommunen samverka. Där får områdespoliserna och 
kommunens socialtjänst en särskilt utmärkande roll. Etablerade säkerhets- och 
trygghetsdagar för högstadieungdomar är ett exempel på hur polis och socialtjänst kan 
samarbeta för att minska våld, skadegörelse, och missbruk av alkohol, narkotika och 
tobak bland ungdomar. Även kommunens tillsynsbesök vid utskänkning och försäljning 
av alkohol och tobak utgör en viktig insats i detta arbete. 

Samhällsutvecklingen i övrigt 
När Polismyndigheten och Östra Göinge kommun tillsammans tar fram lägesbilder blir 
det enklare att anpassa insatser efter de behov som uppstår. Kommun och polis ska följa 
samhällsutvecklingen och motarbeta även nya oförutsedda problem som uppstår. 

 

Östra Göinge 

 


	Överenskommelse om samverkan mellan Polismyndigheten och Östra Göinge kommun under åren 2016-2018
	Inledning
	Målsättning
	Former för samverkan
	Trygghetsskapande åtgärder
	Mängdbrott
	Ungdomar och droger
	Samhällsutvecklingen i övrigt


