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Samverkansöverenskommelse mellan 
lokalpolisområde Borås och Ulricehamns kommun 

Samverkansöverenskommelse 
Lokalpolisområde Borås och Ulricehamns 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 
Syftet med överenskommelsen mellan polisen och Ulricehamns kommun är att 
parterna ska tillföra sina specifika resurser, kompetenser och kunskaper för att 
tillsammans minska sannolikheten för brott och reducera brottslighetens 
skadeverkningar (inklusive rädsla och otrygghet) för de som bor, vistas och verkar i 
Ulricehamns kommun1.  

Struktur för det brottsförebyggande arbetet 
För att kunna arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande krävs en tydlig 
struktur över hur arbetet organiseras och bedrivs. I Ulricehamns kommun finns ett 
lokalt brottsförebyggande råd. Som en länk mellan kommunen och den lokala 
polisledningen har polisen tillsatt en kommunpolis för att utveckla och över tid 
säkerställa samverkan mellan polis och kommun. 

Fokusområden 
Polisen och Ulricehamns kommun väljer ut fokusområden för samverkan (se bilaga 1). 

Åtgärdsplan 
Respektive part förbinder sig att följa den åtgärdsplan som upprättas utifrån 
fokusområdena. 

                                                 
1 Detta är en sammanslagning av definitionen av brottsprevention från boken Introduktion till kriminologi och 
definitionen av samverkan från boken Strategier för samverkan - kring barn och unga som far illa eller riskerar att 
fara illa. 
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Uppföljning 
Det lokala brottsförebyggande rådet i Ulricehamns kommun är processägare och 
ansvarar för att följa upp och revidera åtgärdsplanen. Uppföljning ska genomföras och 
redovisas årligen. För Ulricehamns kommun innebär detta redovisning till 
kommunstyrelsen i april månad. 
 
 
 
Överenskommelsen har upprättats i två lika exemplar av vilka parterna har tagit var 
sitt. 
 
Ulricehamn den 8 december 2016  Ulricehamn den 8 december 2016 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Mattias Josefsson   Tomas Jansson 
Kommunstyrelsens ordförande  Lokalpolisområdeschef  
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     Bilaga 1 

Fokusområden 

Gemensam lägesbild 
I arbetet med att ta fram en överenskommelse har boken Samverkan i lokalt 
brottsförebyggande arbete använts som metodstöd. Arbetet initierades med att polisen 
respektive kommunen tog fram var sin lägesbild över hur situationen gällande brott 
och trygghet ser ut i Ulricehamns kommun. Lägesbilderna bestod av relevanta 
undersökningar och rapporter, statistik samt medarbetardialoger2. Dessa båda 
lägesbilder utgör sedan en gemensam lägesbild.  
 
I den gemensamma lägesbilden framkommer ett antal problemområden: 

• Trafiken (fortkörning, buskörning med moped, tung trafik/buller, bilister som 
bryter mot trafikregler), 

• Bil- och cykelstölder, 
• Inbrott i bostäder och förrådsutrymmen, 
• Alkohol, tobak och narkotika bland unga, 
• Brott mot äldre, 
• Organiserad brottslighet, 
• Otrygghet bland invånarna, 
• Problem med grannar, 
• Störande missbrukare, 
• Våld i nära relationer, 
• Livsstilskriminella. 

Valda fokusområden 
Utifrån ovanstående gemensamma lägesbild har polis och kommun valt att särskilt 
samverka kring tre fokusområden (se nedan). De tre fokusområdena har valts då de 
framkommer i flera undersökningar och i båda organisationers lägesbilder. Dessutom 
lämpar de sig väl för samverkan mellan organisationerna och det finns goda 
möjligheter att samverkan kring områdena skapar mervärde för både polisen och 
Ulricehamns kommun. Vidare skulle en förbättrad situation gällande valda 
fokusområden kunna skapa ökad trygghet för många invånare i Ulricehamns kommun. 
Valet att samverka särskilt kring de tre fokusområdena fråntar inte någon part ansvaret 
eller möjligheten att även enskilt eller i samverkan arbeta med andra problemområden. 
 
Nedan följer en kort beskrivning av respektive fokusområde: 

                                                 
2 Se polisens respektive kommunens lägesbildsdokument för fullständig redovisning.  
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Trafiksäkerhet 
Fordonstrafiken i Ulricehamns kommun skapar stor oro och otrygghet hos kommunens 
invånare. De problem som framkommer gäller fortkörning, bilister som bryter mot 
trafikregler, rattfylleri och drograttfylleri, buskörning med bil, moped och mc samt 
tung trafik. För att öka trafiksäkerheten och invånarnas trygghet kan exempelvis den 
fysiska trafikmiljön ändras och övervakningsinsatser sättas in. 

Kriminalitet bland unga, med fokus på alkohol och droger  
Att förebygga att unga begår brott och därmed riskerar att hamna i kriminella 
vanemönster är viktigt. Alkohol- och narkotikabruk är riskfaktorer för detta. Ett aktivt 
arbete för att minska alkohol- och narkotikabruk är även viktigt för ungdomarnas hälsa 
och förmåga att uppnå goda skolresultat.   

Organiserad brottslighet 
Enligt EU:s definitioner3 för organiserad brottslighet kan ett stort antal brott sägas 
tillhöra den organiserade brottsligheten. För att bekämpa den organiserade 
brottsligheten bör polis och kommun bli bättre på att arbeta tillsammans på den lokala 
nivån. Arbetet mot den organiserade brottsligheten kan exempelvis innebära att 
förebygga etablering av kriminella nätverk, höja kunskapen gällande otillåten påverkan 
på tjänstemän i yrkesutövning samt förbygga och ingripa vid våldsbejakande 
extremism. 

                                                 
3 EU:s definitioner av organiserad brottslighet: De första fyra punkterna är obligatoriska, 1. Samarbete mellan minst tre 
personer 2. Misstanke om allvarliga kriminella handlingar (brott för vilket är föreskrivet fängelse i minst två år, 
seriebrott och andra brott som kan orsaka stor samhällsskada) 3. Lång och obegränsad utsträckning i tiden 4. Strävan 
efter vinning och/eller makt.  
 
Därutöver måste minst två av följande kriterier vara uppfyllda: 5. Egna tilldelade uppgifter åt var och en 6. Verksamhet 
på internationell nivå 7. Användande av våld och/eller hot 8. Användande av kommersiella eller affärsmässiga 
strukturer 9. Deltagande i penningtvätt 10. Någon form av disciplin och kontroll 11. Otillbörlig påverkan på politik, 
medier, offentlig förvaltning, rättsliga myndigheter eller ekonomin 
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