Samverkansöverenskommelse 2019 - 2022
Trelleborgs kommun och polisen har beslutat om en förnyad
samverkansöverenskommelse som avser perioden 2019–2022.
Samverkansöverenskommelsen och tillhörande bilaga syftar till att tydliggöra
åtagandena mellan Trelleborgs kommun och polisen när det gäller det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen.

Fokusområden 2019 - 2022
-

Ungdomars alkohol- och drogkonsumtion samt relaterad brottslighet
Trygghet i offentlig miljö inklusive trafikmiljön

För varje fokusområde finns såväl effektmål, produktionsmål som åtgärder
kopplade. Utöver fokusområdena finns övergripande mål och aktiviteter avseende
det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, se vidare bilaga 1.
Polisen kommer tillsammans med kommunen och invånarna att årligen ta fram en
gemensam problembild, samt utforma medborgarlöften med detta avtal som grund.
Kommun och polis åtar sig att varje vecka närvara på möte inom ramen för
Tryggare Trelleborg. Kommunen är sammankallande till mötet, vilket är en lokal
modell utifrån konceptet som kallas EST; en förkortning för effektiv samordning
för trygghet. Det övergripande målet med samverkansmötet är ett
informationsutbyte i syfte att skapa en gemensam operativ lägesbild. Inom ramen
för denna samverkan, ska kommunen och polisen vidta åtgärder för att förhindra
etablering av kriminella nätverk och organiserad brottslighet, samt försvåra för
individer att ingå och vara verksamma i dessa miljöer.
Årsvis ska kommunens Säkerhetsenhet tillsammans med kommunpolisen
sammanställa en rapport avseende utfallet av samverkansöverenskommelsen som
därefter redovisas till kommunstyrelsen och till chefen för lokalpolisområdet.
Överenskommelsen är Trelleborg kommuns och polisens gemensamma gällande
samverkan, och är framtagen utifrån en gemensam problembild som finns beskriven
i sin helhet i bilaga 1. Den lokala problembilden skall påvisa vilka problem som är
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vanligast i kommunen och hur utvecklingen sett ut över tid. Avtalet är på fyra år,
med en uppföljning och eventuell revidering av fokusområdena med hänsyn till
eventuella förändringar i problembilden.

Övergripande effektmål för 2019 – 2022


Indikatorerna i polisens trygghetsmätning gällande bilar som kör för fort,
buskörning med mopeder och mc och att trafikreglerna inte respekteras
skall alla ligga på högst en tvåa i utfall
Mätindikator: Polisens trygghetsmätning


Förutsatt att Region Skåne genomför Folkhälsoenkät Barn och Unga år
2020 kommer dessa tre mål att kunna mätas. Därtill otrygghet bland barn
och unga, se nedan.

-

Ett minskat tobaksbruk i åk 6, åk 9 och gymnasiets åk 2 år 2020,
jämfört med 2016.
- En minskad alkoholkonsumtion i åk 6, åk 9 och gymnasiets åk 2 år 2020,
jämfört med 2016.
- Lägre andel elever som någon gång använt narkotika i åk 9 och gymnasiets
åk 2 år 2020, jämfört med 2016.
Mätindikator: Region Skånes Folkhälsoenkät Barn och Unga
 Bostadsinbrotten ska understiga 100 inbrott/år
Mätindikator: Polisanmälda brott
 Antalet skadegörelsebrott ska understiga 200 brott per år
Mätindikator: Polisanmälda brott
 Antalet människor som känner sig otrygga ska minska
Mätindikator: Polisens trygghetsmätning samt Region Skånes Folkhälsoenkät Barn
och Unga

Denna samverkansöverenskommelse har upprättats i två exemplar varav
parterna tagit varsitt.
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