
                                                                         
      

 
Samverkansöverenskommelse mellan 

Lokalpolisområde Nybro och Lessebo kommun 
                        
 
Avtalande parter är 

• Lokalpolisområde Nybro 
• Lessebo kommun 

 
 

Överenskommelsens giltighetstid 
• 2019-2023 

 
 

Avtalet avser samverkan i lokalt brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete 
  
Lokalpolisområde Nybro och Lessebo kommun har kommit överens om att göra 
gemensamma insatser för att minska brottsligheten och öka tryggheten inom 
kommunen. Syftet med samverkansöverenskommelsen är att underlätta ett samlat grepp 
mot brottsligheten, underlätta långsiktigt, hållbart och kunskapsbaserat arbete och bidra 
till att Polisen och kommunen har samsyn på brottsproblem, dess orsaker och vilka 
åtgärder som ska vidtas. Arbetet inom ramen för överenskommelsen syftar också till 
skapa intresse och engagemang för det brottsförebyggande arbetet, att öka effektiviteten 
genom att parterna gör gemensamma eller kompletterande insatser samt att säkerställa 
att resurser avsätts för att de mål som gemensamt sätts för det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet ska uppnås.  
 

Prioriterade samverkansområden 
 
Prioriterade områden för den gemensamma samverkan under avtalets giltighetstid är: 

• Unga i riskzon att utveckla en kriminell livsstil 
• Otrygga platser 
• Skolsäkerhet 
• Inbrott och stölder 

 



                                                                         
      
 
Resurser till arbetet 
 
De avtalande parterna förbinder sig att avsätta resurser till att delta i lokalt 
brottsförebyggande råd samt att tillräckliga resurser finns från varje part för att en god 
lägesbild ska kunna tas fram och analyseras. Både Polisen och kommunen ska också ha 
utpekad resurs för kommunikation med anledning av samverkansöverenskommelse och 
tillhörande medborgarlöften. 
 
 

Dokumentation för det operativa arbetet 
 
Respektive part förbinder sig att gemensamt ta fram följande dokument utifrån den 
gemensamma samverkan: 

• Lägesbild med tillhörande orsaksanalys 
• Åtgärdsplan 
• Kommunikationsplan 

 

Lägesbild - gemensam problembeskrivning 
 
Inom ramen för samverkansöverenskommelsen ska Polisen och kommunen gemensamt 
och minst årligen göra en lägesbild med tillhörande orsaksanalys. Lägesbilden ska 
bygga på lokal information som hämtas från olika källor. Vilka källor som används kan 
variera mellan olika år under samverkansavtalets giltighetstid. Källor som alltid ska ingå 
i framtagande av lägesbilden är Polisens statistik över brottslighetens utveckling, 
trygghetsmätningar, Medborgardialoger, Medarbetardialog samt information som lyfts i 
Brå och operativt Brå. Därutöver finns en mängd källor som kan användas för att arbetet 
med att ta fram en lägesbild.  
 
 
Respektive part förbinder sig att inför revidering av gemensam lägesbild göra egna 
förberedelser för lägesbildsarbetet i enlighet med beskrivningen i Handbok för 
samverkan i Brottsförebyggande arbete.  
 
 
 
 



                                                                         
      
Åtgärdsplan 
 
I åtgärdsplanen ska parterna gemensamt ta ansvar för att arbetet målsätts. Målen ska 
vara utformade så att de är specifika, mätbara, accepterade (etiskt och politiskt), 
realistiska och tidsatta.  
 
Kommunikationsplan 
 
Parterna förbinder sig att ta fram kommunikationsplan, alternativt enskilda men 
överensstämmande kommunikationsplaner. Kommunikation om problembilden och 
vilka åtgärder som vidtas med anledningen av den ska ha sin utgångspunkt i 
gemensamma lägesbilden och tillhörande åtgärdsplanen.  
 
Uppföljning av samverkan 
 
Minst varje år görs en uppföljning av genomförda brottsförebyggande åtgärder och av 
samverkan inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. 
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