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Region Syd
Polisområde Nordvästra Skåne
Lokalpolisområde Klippan
2017-04-05

Överenskommelse mellan Polismyndigheten, LPO Klippan
och Klippans kommun.

Inledning
Överenskommelsen ska övergripande beskriva och tydliggöra samverkan mellan Polisen och
Klippans kommun i brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor.
En utgångspunkt är att utgå från en gemensam aktuell problembild och utifrån denna arbeta
brottsförebyggande och trygghetsskapande. Dels var för sig i befintliga verksamheter och
tillsammans.
Överenskommelsens gällande
Denna överenskommelse gäller mellan 2017-04-05 – 2018-12-31.
Områden att samverka om
Tillsammans har vi identifierat följande områden som effektiva områden att samverka
omkring i brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medborgarlöfte (Polisens/Kommunens)
Ungdomar
Trygghet på allmän plats/våld i offentlig miljö
ANDT frågor (alkohol, narkotika, dopning och tobak)
Trafiksäkerhetsarbete
Skadegörelse/klotter
Grov organiserad brottslighet
Oväntade händelser/företeelser
Brottsaktiva individer
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Uppföljning och utvärdering
Kommunpolisen och brottsförebyggaren i Klippans kommun ska kontinuerligt följa anmälda
brott i kommunen.
Uppföljning/utvärdering av överenskommelsen redovisas vid sammanträden med lokala
brottsförebyggande rådet (BRÅ). BRÅ har en viktig roll i att följa upp och se till att
överenskommelsen kring det brottsförebyggande arbetet fullföljs. I BRÅ skapas korta och
effektiva beslutsvägar mellan de samverkande parterna och ut i respektive verksamhet.
Det åligger ansvarig beslutsfattare inom respektive verksamheter/myndighet att det
brottsförebyggande arbetet verkställs och genomförs i enlighet med överenskommelsen.
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KLIPPANS KOMMUN
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BILAGA till Samverkansöverenskommelse mellan lokalpolisen i Klippan och Klippans
kommun
Hur genomför vi det brottsförebyggande arbetet i Klippans kommun?
Vardera parten bär ansvaret för att överenskommelsens intentioner och åtaganden görs kända
för berörda medarbetare inom respektive verksamhet. I övrigt åligger det ansvarig
beslutsfattare inom respektive verksamhet att det brottsförebyggande arbetet verkställs och
genomförs i enlighet med överenskommelsen. Genomförandet kan både innebära att polisen
och kommunen gör olika åtgärder eller gemensamma åtgärder, i syfte att påverka den
gemensamma problembilden.
Medborgarlöfte
Medborgarlöften är en arbetsmetod som är en integrerad del av Polismyndighetens nya
styrmodell. Medborgarlöften är en utveckling och förstärkning av nuvarande
samverkansöverenskommelser mellan polis och kommun. Medborgarlöften handlar om
åtgärder som ska hantera lokala problem, öka den upplevda tryggheten och minska
brottsligheten i ett område. Det beskriver vad polisen, kommunen och andra samarbetspartner
lovar att åstadkomma tillsammans. Medborgarlöften fokuserar på sådant som de som bor och
verkar i kommunen upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra.
Lokalpolisområde Klippan och Klippans kommun har tillsammans tagit fram gällande
medborgarlöfte. Medborgarlöftet kan förnyas utan att någon ny samverkansöverenskommelse
är gjord.
Utifrån en gemensam probleminventering har följande områden tagits fram som
lämpliga att arbeta gemensamt med.
Ungdomar
Genom tidiga och tydliga insatser mot ungdomsbrottslighet motverkas allvarlig brottslighet i
framtiden. Det är viktigt att arbeta offensivt med ungdomars drogmissbruk, både avseende
alkohol och narkotika, eftersom droger ofta är en inkörsport till omfattande och svårbemästrad
kriminalitet. Klippans kommun har en längre tid uppvisat en högre andel tillgreppsbrott än
riket i stort. Gemensamt arbete mot nyrekrytering av brottsaktiva individer, särskilt i gruppen
ungdomar och unga vuxna, torde få ner antalet tillgreppsbrott i kommunen. Skadegörelse och
klotter tenderar att vara en ungdomsproblematik. Statistik visar att den polisanmälda
skadegörelsen varierar mellan olika år i Klippans kommun. Denna brottslighet medför
kostnader för kommunen, företag och enskilda medborgare. Ett nära samarbete mellan skola,
socialtjänst, kultur och fritid samt polis är en naturlig och viktig del av det brottsförebyggande
arbetet i stort och i synnerhet när det gäller i arbetet med våra ungdomar.
Orosamtal och medling är de två viktigaste gemensamma verktygen i arbetet med att
förebygga ungdomsbrott. Genom att kommunen initierar gemensamma orossamtal och
polisen är med och genomför dem så säkerställer vi kontinuiteten som vi bedömer som
särskilt viktig. Genom att polisen initierar medling och att kommunen genomför medling så
säkerställer vi även här att vi tillvaratar varje chans vi får till en medling, i syfte att arbeta
förebyggande.
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ANDT (alkohol, narkotika, tobak, dopning) och missbruksproblematik
Ett brett område med flera delar. Här återfinns arbetet med kontroll av alkoholutskänkning
och även tobakskontrollen vilken genomförs av Söderåsens miljöförbund på uppdrag av
kommunen. Genom samverkan i planeringen samt vid behov även i genomförandet så har vi
säkerställt att kontrollen genomförs på ett tryggt och säkert sätt.
Berusade personer utomhus är bland annat en trygghetsfråga och det är viktigt att höja åldern
för alkoholdebuten bland ungdomar. Lokala ordningsstadgan skall efterföljas, vilket kräver
både att den tydliggörs och att överträdelser beivras.
Narkotikabrottsligheten i kommunen ska minska. Genom att åtgärder för att minska
rekryteringen till missbruk, förmå personer med missbruksproblem att upphöra med sitt
missbruk samt minska tillgången på narkotika. Unga vuxna (-24 år) är en grupp som är mer
representerade i alkoholsammanhang och är mer nyfikna på andra droger. Denna åldersgrupp
bör uppmärksammas då de ska vara de yngres förebilder och är på sikt kanske blivande
föräldrar.
Brottsaktiva individer
Ett exempel är att brottsaktiva individer kan störas i sin kriminella verksamhet, vanligvis olika
typer av stöldbrott. Vi kan lokalisera bostäder som är tillhåll för missbrukare. Kommunen kan
hålla regelbunden kontakt med fastighetsägare och Söderåsens miljöförbund samt vid behov
initiera samverkan. Polisen kan exempelvis prioritera utredningar mot dessa individer.
Trygghet på allmän plats och våld i offentlig miljö
Vi kan arbeta med att reducera de faktorer som skapar otrygghet på allmän plats. Polisen kan i
mån av möjlighet öka synligheten på platser där allmänheten upplever en otrygghet. Detta för
att skapa en ökad upplevd trygghet för alla som bor och vistas i Klippans kommun.
Våldsbrott är ett integritetskränkande brott och genom att förebygga och beivra den
brottslighet som riktar sig mot människors liv och hälsa så torde den upplevda tryggheten öka.
En stor del av våldet i den offentliga miljön kan hänföras till specifika tider och platser där
människor möts i samband med alkohol- och droganvändande.
Grov organiserad brottslighet
Vid behov kan kommunen bistå polisen i arbetet mot grov organiserad brottslighet.
Trafiksäkerhetsarbete
Polisens trygghetsmätningar i Klippans kommun visar att medborgarna uppfattar
trafikproblem i området där man bor som ett problem ur trygghetssynpunkt. Trafikproblem är
alltså inte enbart en fråga om antalet skadade och dödade i trafiken, utan också en väsentlig
del av hur trygga människor uppfattar sig vara. Här krävs en utvecklad dialog med
medborgarna men också att polis och kommun hittar nya gemensamma arbetssätt.

