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Sameverkansöverenskommelsen gäller under 2023-2026 med årlig uppföljning. Lägesbild och 
åtgärdsplan ska revideras minst vart annat år vid behov. Denna samverkansöverenskommelse 
upprättats i två exemplar, en för respektive aktör.

Syfte och mål

Syftet med 
samverkansöverenskommelsen är 
att främja, utveckla och fördjupa 
samarbetet mellan kommun 
och polis. Detta görs genom att 
tydliggöra åtaganden aktörerna 
emellan. Målet är att förebygga 
att brott sker och upprätthålla 
tryggheten i Vellinge kommun.

Beslut

Kommunstyrelsen i 
Vellinge kommun och 
lokalpolisområdeschef 
för lokalpolisområde 
Trelleborg beslutar avseende 
överenskommelsen. Lägesbild 
och åtgärdsplan kommer årligen 
att redovisas i lokala BRÅ, 
till kommunstyrelsen och till 
lokalpolisområdeschefen.

Samverkansöverenskommelse

Vellinge kommun och lokalpolisområde Trelleborg 
har genom följande samverkansöverenskommelse 
beslutat att fortsätta arbeta gemensamt med det 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. 
Arbetet kräver att båda parterna arbetar långsiktigt, 
systematiskt och kunskapsbaserat. Samverkansprocessen 
utgår från att kartlägga återkommande problem, 
analysera de bidragande faktorerna, identifiera åtgärder 
och följa upp effekterna. 

Fokusområdena, Trygghet i offentlig miljö och Trygga 
unga är framtagna utifrån en gemensam lägesbild 
mellan parterna. Kommun och polis kommer att 
arbeta utifrån en gemensam åtgärdsplan kopplat till 
samverkansöverenskommelsens fokusområde. 

I samverkansöverenskommelsens bilaga presenteras 
samverkansprocessen och fokusområdena i sin helhet. 
I bilagan presenteras även de samverkansforum där 
respektive organisation kan förvänta sig representation 
av varandra. 
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Fokusområden för lägesbild 
2023-2026

Fokusområdena, Trygghet i offentlig miljö och 
Trygga unga är framtagna utifrån en gemensam 
lägesbild mellan parterna.  Lägesbilden är en 
sammanställning av kartläggningens resultat 
som baseras på infromation genom olika 
samverkansforum, brottstatistik, lokala och 
nationella trygghetsmätningar och medborgar- och 
medarbetardialoger.

Trygghet i offentlig miljö

Den offentliga miljön har en direkt påverkan på vår 
trygghet. Genom att arbeta med att skapa hållbara 
attraktiva, levande, rena och säkra miljöer inklusive 
trafiksäkerhet ser vi till att värna om tryggheten i 
Vellinge kommun.I lägesbilden kan det konstateras 
att skadegörelse, ordningsstörningar i offentlig miljö 
och trafikbrott är återkommande problem utifrån 
polisens trygghetsmätning och medborgardialoger. 
Medborgare uppger att de upplever problem med 
buskörning med mopeder och mc, bilar som kör för 
fort, trafikregler inte respekteras och ungdomsstök 
där smällare och fyrverkerier förekommer.
Teorier så som rutinaktivitetsteorin1 , broken 
windows2 och placemaking/platssamverkan3  
ligger till grund för arbetet kring situationell 
brottspreventionen. Arbetet behöver inkludera fler 
samverkansaktörer så som exempelvis det lokala 
näringslivet.

1  Rutinaktivitetsteorin – Uppkomsten av brott kan förklaras genom tre 
sammanfallandet faktorer i tid och rum för att ett brott ska kunna begås; ett 
lämpligt objekt, avsaknad av kapabla väktare, motiverad gärningsperson. 

2 Broken windows – En trygg och säker miljö är kopplat till ordning och 
reda. Exempel ett trasigt fönster som inte snabbt åtgärdas sänder signaler till 
omgivningen att det inte finns kontroll och inte finns någon som bryr sig om 
området vilket skapar ökad risk för kriminalitet och minskad trygghet.

3 Placemaking – genom att tillvarata platsers tillgångar och potential i syfte 
att öka människors välmående och affärsverksamheters möjligheter skapas 
en attraktiv och trygg plats vilket innebär en samverkan mellan offentliga och 
privata aktörer.

Trygga unga

Barn och unga är vår framtid och det förebyggande 
arbetet är av stor vikt. Vellinge kommun och 
polis arbetar gemensamt med social prevention 
och strävar efter att barn och unga ska ha en 
utvecklande och trygg uppväxt fri från kriminalitet 
och missbruk. 

Narkotika har blivit mer lättillgänglig för köparna 
vilket Brås rapport, Narkotikamarknader - En studie 
av smuggling, gatuförsäljning, internethandel och köpare 
visar, denna trend ses även i Vellinge kommun. 
Samverkan kring det drogförebyggande arbetet 
presenteras i den drogförebyggande planen som 
antogs 2022. 

I lägesbilden framkommer det att det sker olika 
typer av ordningsstörningar. Det kan exempelvis 
vara användning av pyroteknik, dåligt språkbruk, 
utförande av utmaningar som sprids på sociala 
medier där ungdomar uppmanas till att bruka våld 
mot varandra, skadegörelse i offentlig miljö och på 
skolor. En del av de problem som kommun och polis 
möter kopplat till ungdomar ligger inom ramen för 
föräldraansvaret. 



Ett strategiskt brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbete

Samverkan i brottsförebyggande arbete innebär att parterna tillför 
sina specifika resurser, kompetenser och kunskaper för att tillsammans 
minska sannolikheten för brott och reducera brottslighetens 
skadeverkningar. 

För att bedriva ett lokalt brottsförebyggande arbete är följande 
samverkansforum viktiga att upprätthålla:

• Trygghetsforum (EST – Effektiv samordning för trygghet)
• SSPF (Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid)
• SIG (Sociala insatsgruppen)
• Styrgrupp för trafiksäkerhet
• Styrgrupp förebyggande ViNR (Våld i nära relation)

I respektive forum ska båda parter representeras. Utöver dessa forum 
bör kommun och polis, i de fall det är möjligt och lämpligt, samverka i 
sociala medier, massmedia och på annat sätt där information inom det 
brottförebyggande och trygghetsskapande området ska kommuniceras 
till kommuninvånarna.

Samverkansprocessen utgår från det lokala lägesbildsarbetet och 
beskrivs i ett kretslopp. De olika stegen är inte exakt avgränsade, och 
arbetet går inte alltid framåt steg för steg. Ny information eller nya 
förhållanden kan innebära att tidigare steg behöver göras om och att 
processen behöver backa.

1. Kartläggning, syftar till att se bakom händelsen och noggrant
definiera ett specifikt, återkommande problem.

2. Analys, genomförs för att få en klar bild av de bidragande
orsakerna till problemet.

3. Åtgärder, inventeras och genomförs för att avlägsna orsakerna
och få tillstånd en minskning av problemet. Det gäller att hitta
nya sätt att ingripa tidigare i orsakskedjan så att det blir mindre
sannolikt att problemen kommer att inträffa i framtiden.

4. Uppföljning och utvärdering, ska belysa hur framgångsrika de
genomförda åtgärderna har varit, vilken effekt som har uppnåtts.




