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Överenskommelse om samverkan mellan Lokalpolisområde 
Västervik och Hultsfreds kommun 2021-2025 
 
 
Avtalande parter 
I denna samverkansöverenskommelse är lokalpolisområde Västervik och Hultsfreds 
kommun avtalande parter. 
 
Överenskommelsens giltighetstid 
Samverkansöverenskommelsen gäller under tiden 2021 till 2025. 
 
Avtalet avser samverkan i lokalt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete  
Lokalpolisområde Västervik och Hultsfreds 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 att 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 att det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet ska uppnås.  
 
Trygghetsundersökningen 2020 
Trygghetsindex för 2020 påvisar att Hultsfreds kommun tillhör de allra tryggaste i hela 
region syd. Sammanfattningsvis anger de som svarat i undersökningen en låg utsatthet för 
brott. De bekymmer som finns är ottrygghet kring narkotikapåverkade personer, folk som 
bråkar och slåss vilket skapar otrygghet för att vara ute ensam sena kvällar. Bilar som kör 
för fort och oro för inbrott i bostad är också sådant som påverkar trygghetskänslan. 
 
Prioriterade samverkansområden 
Samverkansöverenskommelsen anger de mål som parterna är överens om att prioritera i 
det brottsförebyggande arbetet. Prioriteringen har föregåtts av att parterna var och en för 
sig och sedan gemensamt tagit fram en lägesbild. Som grund till denna lägesbild ligger; 
Anmälda brott i Hultsfreds kommun Lokalpolisområde Västervik, 
Trygghetsundersökningen 2020 samt rapporter och dialoger med kommunala 
verksamheter samt medborgardialoger. 
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Lokala Brå är den samverkansgrupp för brottsförebyggande arbete där arbetet med 
överenskommelsen följs upp. Det är i Lokala Brå som brottsförebyggande arbete 
initieras, diskuteras och utvärderas. Diskussion och åtgärder från Lokala Brå grundar sig i 
fakta och forskning och föreslagna åtgärder är grundat i kunskap.  
 

 
Under perioden 2021-2025 prioriteras följande områden, detaljerade åtgärder för varje 
område presenteras i Medborgarlöfte (bilaga): 
 

1. Narkotika  
Narkotika är förbjudet och bidrar till otrygghet, mänskligt lidande och även stora 
samhällskostnader. Narkotika är ”en motor” i mycket av det kriminella som händer i 
samhället. Att finansiera sitt beroende skapar brott i olika former och försäljningen skapar 
grupperingar med olika våldsinslag. Det är av stor vikt att eventuellt narkotikamissbruk 
bromsas i tidig ålder. 
Hultsfreds kommun samt polismyndigheten arbetar kontinuerligt med hela ANDTS 
området (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel). Det genomförs regelbundet 
undersökningar i kommunen bland ungdomarna för att få en lägesbild (LUPP-
undersökning samt CANs drogvaneundersökning) 
 

2. Unga vuxna / ungdomar 
Unga vuxna och ungdomar kan av olika anledningar hamna i olika grupper och gäng. De 
kan känna sig vilsna och kämpa för att hitta sin identitet. Det gäller att alla instanser i 
samhället jobbar för att dessa individer ska känna sig välkomna och viktiga. 
Det är risk att dessa individer tillsammans skapar en stor otrygghet i de miljöer (skola, 
fritids, centrum) som de vistas i. Det finns stora risker att droger och kriminalitet blir en 
del av dessa individers identitet om inte alla i samhället agerar. 
 

3. Trygghet 
Trygghet är en individuell känsla och kan vara svår att påverka. Hultsfreds kommun är en 
trygg kommun (brottsstatistik) men i Trygghetsundersökningen framkommer att 
medborgarna känner otrygghet för ”Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen”, ”Folk 
som bråkar och slåss utomhus” samt ”Trygg ute ensam kväll”. Denna otrygghet är främst 
lokaliserad till tätorten (Hultsfred). 
Hultsfreds kommun ska upplevas som en trygg plats oavsett tid på dygnet och insatser 
görs kontinuerligt mot och med de ungdomar som skapar otrygghet. Samverkan sker hela 
tiden mellan kommun och polis för att skapa en gemensam lägesbild. 
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4. Trafik  
Medborgarna upplever trafiken som ett problem och då i första hand att ”Bilarna kör för 
fort”. Hastighetsbegränsningar och fartdämpande åtgärder tillsammans med polisens 
hastighetskontroller genomförs kontinuerligt. 
 

5. Tillgreppsbrott, företrädesvis i villa, radhus och lägenhet 
En källa till otrygghet är inbrott i sitt eget hem. Antal inbrott i Hultsfreds kommun 
varierar men 2020 genomfördes 28 inbrott i villa.  Metoden Grannsamverkan syftar till 
att öka känslan av trygghet i lokalsamhället, minska utbudet av så kallad stöldbegärlig 
egendom i hemmen, minska antalet anmälda tillgreppsbrott samt minska antalet anmälda 
skadegörelsebrott. 
Grannsamverkanskonceptet har utvecklats de sista åren där en ökad gemenskap mellan 
grannar ska försökas uppnås, detta genom olika typer av träffar och lättare utbildningar. 
 
 
 

Åtagande 
Parterna åtar sig att: 

 Följa de beslutade åtagandena 

 Uppföljning ska ske kontinuerligt minst en gång per år till det lokala 
brottsförebyggande rådet 

 Parterna ansvarar för den interna informationen till respektive verksamhet 
angående överenskommelsen. Parterna samverkar kring den externa 
informationen. 

 Avrapportering ska lämnas till kommunstyrelsen och till polismyndigheten  

 Kontinuerligt informera allmänheten om arbetet med överenskommelsen 

 Parterna åtar sig att följa det lokala medborgarlöftet för kommunpolisområde 
Hultsfred-Vimmerby 
 
 
 

Överenskommelsen giltighet 
Överenskommelsen gäller från 2021-xx-xx till 2025-12-31 och har upprättats i två 
likalydande exemplar. 
 
 
Polismyndigheten i Kalmar län  Hultsfreds kommun 
Hultsfred 2021-xx-xx   Hultsfred 2021-xx-xx 
 
 



 

     

     

 

4 

 

 
…………………………………                       …………………………………. 
Anders Pleijel    Leif Larsson 
Polismyndigheten   Kommunfullmäktiges ordförande 
Kalmar län    Vimmerby kommun 


