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Samverkansöverenskommelse om brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete

Polisen

Samverkansöverenskommelsen mellan Olofströms kommun och Polismyndigheten - representerat av
Lokalpolisområde Karlshamn där Olofströms kommun ingår - ligger till grund för det gemensamma
operativa brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen. ö verenskommelsen anger
de yttre ramarna för samverkan vars syfte är öka tryggheten och minska brottsligheten för de som bor,
verkar och vistas i Olofströms kommun.
I överenskommelsen definieras samverkansområden. Åtgärderna inom respektive samverkansområde
konkretiseras i en handlingsplan. Respektive verksamhet ansvarar för att det brottsförebyggande
arbetet verkställs och genomförs i enlighet med överenskommelsen respektive handlingsplanen.
Samverkansöverenskommelsen revideras vid behov och följ s upp i slutet av överenskommelsens
giltighetstid.

Samverkansområden
Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet ska basera sig på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet. En gemensam lägesbild har tagits fram genom insamling av data i form av lokala
samt nationella trygghetsmätningar, levnadsvaneundersökningar, medarbetar- och medborgardialoger
samt polisens samlade bedömning utifrån underrättelser och brottsstatistik. Utifrån den gemensamma
lägesbilden har följ ande samverkansområden identifierats i kommunens och polisens geme nsamma
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete:
•
•
•
•
•

Kommunikation och synlighet
Stöd till brottsuts att a och avhoppare
Organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism
Säkra och trygga platser/offentliga miljöer
Trygghet för barn och unga

•

Trafiksäkerhet

Utgångspunkten är att samverkan sker mellan samtliga kommunens förvaltningar och polisen, inom
samtliga samverkansområden. Även andra aktörer bj uds in till samverkan utifrån behov i arbetet med
samverkansområdena.

Kommunikation och synlighet
För att öka invånarnas förståelse för det brottsförebyggande arbetet, samt stärka tillit och förtroende
för kommun och polis, ska kommunikation vara en central del av arbetet. Förutom kommunikativa
insatser är även synlighet och närvaro i samhället av stor vikt för att förebygga brott och öka trygghet.
Arbetet bör även innefatta tillgänglighet och dialog med invånare.

Stöd till brottsutsatt a och avhoppare
När ett brott begås så involveras ofta två parter - dels den person som begår brott och dels den
person som utsätts för brott. Båda dessa personer kan behöva stöd och hj älp, utifrån den situation
som de befinner sig i. Om en person utsatts för brott ska det finnas verktyg och stöd att få i det
avseendet. Särskilt fokus vad gäller stöd till brottsutsatta ligger bland annat på våld i nära relationer.
Om en person vill bryta en nedåtgående spiral och lämna brottslighet bakom sig och istället byta till en
mer hållbar bana, ska det även finnas verktyg och stöd att få ta del av för det sammanhanget.

Organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism
Organiserad brottslighet är brottslighet som begås av flera personer i en slags långsiktigt organiserad
samverkan. Organiserad brottslighet kan te sig på olika sätt och därför gäller det att vara uppmärksam
och vid brott leta efter tecken på detta. Milj ön för organiserad brottslighet överlappar många gånger
milj ön för våldsbej akande extremism . Vl d sbej akan de extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser,
ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som f rämj ar våld för
att uppnå ett ideologiskt mål. Organiserad brottslighet, såväl som väldsbejakan de extremi s m, kan vara
komplex och att lösa utmaningen kräver ofta j ust samverkan mellan flera olika aktörer.

Säkra och trygga platser/offentliga miljöer
Platser och milj öer kan upplevas som otrygga av flera olika anledningar. Det kan till exempel handla
om hur platsen är utformad eller vilken tid på dygnet som människor som rör sig i området. Olofströms
kommun och polisen ska aktivt arbeta för att fånga upp platser som upplevs som otrygga av invånare,
för att genomföra trygghetsskapande åtgärder.

Trygghet för barn och unga
Brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet som syftar till att minska utsattheten bland
barn och ungdomar är prioriterat. Detta avser såväl att motverka och förebygga ungdomsbrottslighet
men även genom stöd till unga som utsätts för brott. Alla barn och unga ska ha möj lighet till säkra
levnadsmiljöer och ett tryggt liv.

Trafiksäkerhet
Trafik och infrastruktur är en viktig del i samhället. Oavsett färdsätt eller färdmedel ska framfart kunna
ske på ett säkert sätt som känns tryggt för både dig och dina medtrafikanter. Det förebyggande arbetet
bör främst riktas mot trafiksituationer där olyckor kan ske och där trafikmilj öer upplevs som otrygga.

Giltighetstid
Samöverenskom melsen gäller från och med undertecknat datum till och med 31 december 2023.
Revidering kan vid behov ske under giltighetstiden. ö verenskommelsen har upprättats i två lika
exemplar av vilka parterna har tagit var sitt.
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