
 

 

Samverkansöverenskommelse 
Skara kommun och Lokalpolisområde Västra Skaraborg 2020-2023 

  



Samverkan för ökad trygghet 

Skara kommun och Polismyndigheten Region Väst, Lokalpolisområde Västra Skaraborg tecknar en 

överenskommelse om samverkan för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Syftet med 

överenskommelsen är att öka tryggheten och minska brottsligheten inom Skara Kommun.  

De åtgärder som polisen och kommunen tagit fram i denna överenskommelse är kopplad till en 

gemensamt framtagen problembild baserad på lokala kartläggningar och medborgardialoger. 

Utifrån problembilden har prioriterade områden valts, och inom dessa ett antal åtgärder.  Den lokala 

brottsförebyggande arbetsgruppen, BRÅ-gruppen, utarbetar förslaget till överenskommelse, 

handlingsplan och medborgarlöfte.  

Samverkansöverenskommelsen berör endast det som parterna kommit överens om att samverka 

kring. Därutöver kommer brottsförebyggande insatser pågå vid sidan om överenskommelsen. 

Handlingsplan  

Handlingsplanen biläggs överenskommelsen. Den innehåller problembild och åtgärdsplaner för 

respektive prioriterat område. BRÅ-gruppen ansvarar för genomförande, årsvis revidering och 

uppföljning av planen.  

Medborgarlöfte 

Medborgarlöften, som är den publika delen av överenskommelsen biläggs överenskommelsen. 

BRÅ-gruppen ansvarar för genomförande, årsvis revidering och uppföljning av löftena.  

Avtalsperiod 

Överenskommelsen gäller för perioden 2020-01-01 till och med 2023-12-31. Handlingsplan och 

medborgarlöfte revideras och följs upp årsvis med redovisning till Kommunstyrelsen och 

Lokalpolisområdet Västra Skaraborgs ledning.  

 

Skara den    Skara den 

Skara kommun   Lokalpolisområde 

Kommunstyrelsen   Västra Skaraborg 

_____________________   _____________________ 

Ylva Pettersson   Johan Rexhag 

Kommunstyrelsens ordförande  Lokalpolisområdeschef  

    Västra Skaraborg 

  



Handlingsplan 2020 

Handlingsplanen ska användas som stöd för den lokala polisverksamheten, för BRÅ-gruppens 

arbete och för kommunen i sin helhet. Planen är framtagen genom en gemensam lokal lägesbild 

baserad på lokal statistik, medborgardialog, enkät till kommuninvånare, genomförda 

trygghetsvandringar, medarbetardialog inom polisen, effektiv samordning för trygghet (EST) samt 

BRÅ-gruppens tidigare arbete och erfarenheter.  

Utifrån den gemensamma problembilden är följande områden prioriterade för 2020 års 

gemensamma arbete: 

 1. Förekomst av narkotika i Skara 

 2. Trygghetsfrämjande insatser i centrum och speciellt området runt busstationen. 

 3. Grannsamverkan 

 4. Komminucera det brottsförebyggande arbetet. 

 5. Arbeta för ett rent och snyggt Skara.  

  

Förekomst av narkotika i Skara 

Narkotikaanvändandet tenderar att öka inte minst bland ungdommar. Nära samverkan inom 

kommunen och mellan kommun och polis ger bättre förutsättningar för att det förebyggande och 

främjande arbetet ska få positiv effekt. 

Orsak Åtgärd Ansvarig Uppföljning 

Förekomst av 

narkotika bland 

Skaras ungdommar 

Temaaktiviteter för 

elever, personal och 

vårdnadshavare. 

 

En informationskväll 

för vårdnadshavare. 

Aktualisera skolornas 

drogpolicy vid 

terminsstart för elever 

och personal. 

Uppmuntra skolor 

med annan huvudman 

i kommunen att delta 

i arbetet. 

Barn- och utbildning, 

omsorgsförvaltningen, 

folkhälsostrateg, 

polisen- (Anette) 

 

BRÅ-gruppen  

 

Rektorer 

 

 

Barn- och 

utbildningsförvaltningen 

Redovisning av 

genomförda 

aktiviteter. 



Samverkan vid 

planering och 

genomförande vid 

riktade insatser mot 

narkotika i skolmiljö. 

Polisen genomför 

riktade insatser mot 

narkotika. 

 

Polisen, Barn- och 

utbildningförvaltningen, 

Omsorgsförvaltningen. 

Polisen 

 

Främjande insatser utifrån resultat som framkommit i 
medborgardialogen 

Medborgardialogen som genomfördes under föregående år, i form av en trygghetsenkät, visade att 

det finns områden som invånarna i Skara tycker att kommunen och polisen bör arbeta med. Under 

2020 kommer BRÅ, förutom riktade insatser mot narkotika, prioritera arbete med 

trygghetsfrämjande insatser i centrum. 

Orsak Åtgärd Ansvarig Uppföljning 

Trygghetsfrågor 

som framkommit i 

medborgardialogen 

 

 

 

 

 

 

Kommunen och 

polisens 

gemensamma arbete 

är fortfarande 

relativt okänt hos 

medborgarna i Skara 

Aktivt arbeta för att 

det ska vara rent och 

snyggt i Skara 

kommun 

 

Än mer lyfta fram 

trygghetsaspekten i 

kommunala planer och 

gestaltningsprojekt  

Fortsatt 

trygghetsskapande 

patrullering 

Fortsätta nattvandringar 

vid särskilda tillfällen 

 

 

Synliggöra BRÅ, BRÅ:s 

arbete och medborgar-

löftet genom 

kommunikationsinsatser. 

 

 

Skräpplockarkampanj 

 

 

Plan- och byggenheten 

och Service och teknik 

(Anders) 

 

Polisen 

 

Kultur- och 

fritidsenheten (Camilla) 

 

 

BRÅ-gruppen, (Bengt) 

Kommunikationsenheten 

 

 

 

Service och Teknik 

(Pontus) 

 

Redovisa och 

kommunicera planer 

och 

gestaltningsprojekt 

löpande. 

 

Redovisning av 

genomförda 

aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


