Samverkansöverenskommelse; Avesta Kommun och Lokalpolisområde Falun – Avesta
Överenskommelse som gäller från 2016-11-21 är löpande och kan sägas upp av båda parter.
Överenskommelsen syftar till att tillsammans främja det brottsförebyggande arbetet. Arbetet ska följas upp årligen och utvecklas i det
lokala brottsförebyggande rådet med utgångspunkt i den gemensamma lokala lägesbilden och Polismyndighetens verksamhetsplan.
Medborgarlöften tillkommer som ett separat verktyg i det lokala trygghets- och brottsförebyggande arbetet.

Syftet med överenskommelsen är att:
 Öka tryggheten och minska brottsligheten i Avesta kommun
 Stärka samarbetet mellan Avesta kommun och Lokalpolisområde Falun-Avesta

Avesta Kommun
Samarbeta enligt den
nationella ANDT-strategin
mot
alkohol, narkotika,
dopningsmedel och tobak.
Identifiera behov för
sociala insatser








Rådgivning/förebyggande verksamhet/
stöd/behandling genom öppenvården
Höjden
Arrangemang (Blås grönt m.fl.)



Skolvärdar
Öppenvård socialtjänst
Fältare finns ute kvällar och nätter
Samtliga som arbetar med barn och
ungdom ska upprätta anmälan om barn



som far illa, eller riskerar att fara illa
(SoL14)
Genomföra
trygghetsvandringar och
förbättra den yttre miljön.







Uppmuntra och stödja
grannsamverkan




1

Polismyndigheten

Utöka samt underhålla belysning
Hålla efter växtlighet
Ansöka om övervakningskameror vid behov
Samhällsplanering ur ett
trygghetsperspektiv ex. genom "visionär
stadsplan"
Samverka med fastighetsägare och
företagare i trygghetsfrågor
Förmedla kontakt mellan medborgare och
polis
Medverka vid uppstartsmöten












Samverkansform

Förebygga narkotikamissbruk
genom aktivt arb. med stöd av
Kronobergsmodellen1
SMADIT2



Lokala BRÅ, BUAD

Prioritera insatser efter lokala
problemområden
Besöka skolor efter behov
Informera kommunen om
aktuella problemområden,
händelser, droganvändning etc.
SoL 14:1, LVM 6§
Prioritera insatser efter lokala
problemområden
Informera kommunen om
utsatta områden/hot spots3
Medverka vid
trygghetsvandringar
Evidensbaserat arbete





Lokala BRÅ
BUAD
Kommunpolis informerar
kommunledning
Polis har regelbunden kontakt
med fältare, skola och
fritidsgårdar
Lokala BRÅ
Samverkansmöten med
fastighetsägare/företagare
Regelbundet
informationsutbyte

Arrangera uppstartsmöten till
medborgare som är
intresserade av









Informationsutbyte

Modellen innefattar att Polisen ingriper dels mot langare, dels mot ungdomar. Bland annat genom direktförverkarande av alkohol samt föräldrakontakt när minderåriga
är berusade.
2 SMADIT (samverkan mot alkohol och droger i trafiken) förare som ertappas påverkade får ett erbjudande om kontakt med beroendevården inom 24 timmar. Man vill
försöka påverka förarna att ta emot hjälp mot sitt alkohol- eller drogproblem direkt, när de är som mest mottagliga, för att minska risken för återfall.
3 Område med högt antal anmälda brott i relation till andra områden



Arbeta med förebyggande
åtgärder mot
våldsbejakande
radikalisering
Trafikutbildning




Samarbeta med frågor som
rör flykting- och
migrantströmmar samt
utveckla samarbetet med
informationsspridning till
nyanlända












Utveckla och fortsätta
arbetet mot skadegörelse
och klotter
Stödcentrum för unga
brottsoffer
Verka för
informationsspridning och
transparens gällande
trygghetsfrågor






Erbjuda sammanträdeslokal
Bjuda in Räddningstjänsten till
uppstartsmöten
Strategisk handlingsplan
Utbildning till delar av kommunkoncernens
personal samt Lokala BRÅ
Kontinuerlig information kommun-polis
Trafikundervisning i grundskolan enligt
gällande läroplan, utifrån lokal lägesbild

grannsamverkan






Lämna lägesbilder
Medverka i utbildning
Kontinuerlig information poliskommun
Tillhandahålla lägesbild samt
stödja pedagoger och rektorer i
frågor gällande trafiksäkerhet
Särskild utsedd poliskontakt
mot asylboenden
Information polis - kommun,
Närvaro/information vid SFI
Ta del av kommunens
lägesrapporter
Sammankallar
myndighetssamverkan





Lokala BRÅ
Strategisk grupp
Utbildningsdag



Skola och kommunpolis




Lokala BRÅ
Kontinuerligt
informationsutbyte
kommunpolis –
integrationsstrateg/BRÅsamordnare
Samverkan kommun, polis,
Arbetsförmedling,
Migrationsverket,
Länsstyrelsen
Lokala BRÅ
Kontinuerligt
informationsutbyte
Samverkan socialrådgivare –
ungdomsutredare IG-personal
Lokala BRÅ
Kontinuerligt
informationsutbyte

Lägesrapportering på websidan
Samverkan med civilsamhället
Integrationsfrämjande projekt
Styrdokument integration
Kontinuerligt integrationsarbete i
verksamheterna
Medverka i myndighetssamverkan



Sammankalla möten med fastighetsägare i
kommunen
Information kommun-polis
Tillhandahålla samordnare/socialrådgivare
samt verksamhetsinnehåll
Politiker för dialog och informerar
kommunmedborgare regelbundet i olika
delar av kommunen; ”Träffpunkt
Avestabygd”



Dialog med kommun och
fastighetsägare






Lokal





Informationsutbyte PolisKommun.
"Kommunpolisen informerar"
på kommunens hemsida,













och brottsförebyggande
arbete i Avesta kommun




Årliga tema-dagar med olika trygghetsfrågor
Medborgarundersökning genomförs och
presenteras på hemsidan



uppdateras varje månad med
aktuella händelser samt
utveckling i polisorganisationen
Information till Servicecenter

Avesta 2016-11-21

Mattias Skarp
Lokalpolisområdeschef Falun – Avesta

Lars Isacsson
Kommunstyrelsens ordförande

