
 

 

  

 

 

Ronneby kommuns och Polismyndighetens 

Samverkansöverenskommelse och medborgarlöften  

i brottsförebyggande arbetet 2017-2018 
  

 

Inledning 

Samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten och Ronneby kommun ska ligga till grund 

för det operativa brottsförebyggande arbetet i Ronneby med målet att verka för en minskad 

brottslighet och ökad trygghet. Överenskommelsen ska ange de yttre ramarna för samverkan kring 

den brottsförebyggande verksamheten samt lyfta fram problemområden där gemensamma åtgärder 

är möjliga. 

För varje period anges specifika områden benämnt medborgarlöften där kommunen och polisen 

tillsammans arbetar med riktade insatser för att minska och förebygga problematik. Från och med år 

2017 väljer Ronneby kommun och Polismyndigheten att teckna en tvåårig överenskommelse. 

Samverkansöverenskommelsen undertecknas av kommunstyrelsens ordförande i Ronneby kommun 

samt av Magnus Bergman, Lokalpolisområdeschef Karlskrona.  

Det lokala brottsförebyggande rådet (BRå) har en viktig roll i att följa upp och se till att 

samverkansöverenskommelsen kring det brottsförebyggande arbetet fullföljs. I BRå skapas korta och 

tidseffektiva beslutsvägar mellan de samverkande parterna med funktionen att vara: 

 ett forum där deltagarna har mandat att fatta beslut som gäller deras verksamhetsområde 

 ansvariga för att ta fram den aktuella lokala problembilden 

 ansvariga för att skapa tillfälliga eller permanenta arbetsgrupper som arbetar mot de problem 

som identifierats 



 

 

I övrigt åligger det ansvarig beslutsfattare inom respektive verksamhet att det brottsförebyggande 

arbetet verkställs och genomförs i enlighet med avtalet. 

Medborgarlöften 

Denna samverkansöverenskommelse bygger till en del på olika medborgarlöften. Medborgarlöften är 

en arbetsmetod som ingår i Polismyndighetens nya styrmodell, och avser åtgärder som ska hantera 

lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område. De beskriver vad polisen och 

kommunen lovar att åstadkomma tillsammans. Medborgarlöften fokuserar på sådant som de som 

bor och verkar inom ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra.  

 

Samverkansområden och åtgärder 

Trygghetsvandringar 

Trygghetsvandringar är en effektiv metod för att upptäcka och åtgärda platser som upplevs som 

otrygga eller bedöms vara osäkra. Metodens grundtanke är att de som bor och verkar i 

lokalsamhället har störst kunskap om det. Inför en trygghetsvandring bjuds flera olika aktörer in, 

såsom t ex representanter från BRå, fritidsenheten, polis, hyresvärdar, parkenheten, gatuenheten 

och representanter från de boende. På så sätt främjas samarbeten mellan olika kompetenser i 

kommunen. En trygghetsvandring blir också ett demokratiskt verktyg för medborgarna att förmedla 

sina åsikter till beslutsfattare i kommunen.  

Polisen förbinder sig 

 att följa brottsutvecklingen i syfte att identifiera särskilt brottsutsatta platser som prioriteras 

vid arbetet med trygghetsvandringar i BRå’s regi. 

 att medverka vid trygghetsvandringar 

Ronneby kommun förbinder sig  

 att utifrån trygghetsvandringarnas uppkomna behov aktivt och skyndsamt arbeta för att 

förbättra den fysiska miljön i brottsförebyggande syfte 

 

Våld i nära relation 

Arbetet med personer som utsatts för våld i nära relation har under de senaste tio åren genomgått 

en utveckling. Samverkan för stöd och hjälp till den som utsatts för brott i nära relation är avgörande 

för att minska risken för upprepad utsatthet och ger också en större möjlighet till lagföring.  Vilka 

stöd och skyddsåtgärder som är mest lämpade i varje enskilt ärende bedöms genom strukturerade 

riskanalyser. För att stödja våldsutsatta personer i deras beslut att förändra sin livssituation är också 

möjligheten att snabbt få tillgång till ett skyddat boende helt avgörande. 

 



 

 

Polis och socialtjänst förbinder sig  

 att med hjälp av de strukturerade riskanalysinstrumenten SARA (vid partnervåld), SAM (vid 

stalkningsbrott) och PATRIARK (vid hedersrelaterade brott) göra bedömning av stöd och 

skyddsbehov.  Socialtjänsten bör, med samtycke från den våldsutsatta, få ta del av polisens 

bedömning av risken för fortsatt våld. Socialtjänsten bör vidare delge polisen sin 

riskbedömning, om det inte finns hinder enligt offentlighets- och sekretesslagen. 

Polisen förbinder sig 

 att skyndsamt meddela socialtjänsten vid misstanke om missförhållande i hemmet eller 

misstanke om att barn far illa 

Ronneby kommun förbinder sig  

 att tillse att personer som utsatts för våld i nära relation samt deras barn skyndsamt kan ges 

skyddat tillfälligt boende när polisen kontaktat socialförvaltningen  

 

Livsstilskriminella 

Regeringen har den 30 juni 2011 uppdragit åt Rikspolisstyrelsen att vidta åtgärder mot 

livsstilskriminellas brottslighet. De livsstilskriminella är få men står för en stor andel av den totala 

brottsligheten. De har ofta ett pågående missbruk som i sin tur ofta leder till ordningsstörningar och 

otrygghet i samhället. Ett framgångsrikt och över tiden hållbart arbete mot livsstilskriminellas 

brottslighet förutsätter att en livsstilskriminell med missbruksproblem erbjuds vård, samt därefter 

bostad och arbete eller annan meningsfull sysselsättning. För att ur ett samhälleligt perspektiv nå 

största möjliga effekt av Polisens insatser måste därför samverkan ske med andra myndigheter och 

organisationer. Kommunerna är här en viktig samverkanspartner.  

 

Polisen förbinder sig  

 att meddela socialtjänsten om personer som, inom Polisens arbete med livsstilskriminella, 

uppger sig vilja förändra sitt liv och vill ha samhällets stöd i detta arbete 

Ronneby kommun förbinder sig  

 att med skyndsamhet handlägga/ägna särskild uppmärksamhet åt hjälpsökande individer 

som omfattas av polisens arbete mot livsstilskriminella 

 

Trygghetsmätningar 

Sedan ett antal år tillbaka genomförs trygghetsmätningar i syfte att få reda på hur allmänheten 

uppfattar sin omgivning ur ett trygghetsperspektiv. Mätningarna ger en god bild av allmänhetens 

uppfattning i olika frågor och bör ligga till grund för planering av brottsförebyggande och 

trygghetsskapande insatser. Dessa insatser ska genomföras av såväl polis som andra aktörer i 

samhället. 



 

 

 

Polisen förbinder sig  

 att i polisverksamheten ge särskild uppmärksamhet åt de problem som allmänheten i 

trygghetsmätningarna uppfattar som störst i närsamhället 

 att verka för adekvat och aktiv synlighet i centrala Ronneby Kommun 

 att arbeta med Grannsamverkan 

 att samverka kring nattvandringsverksamheten 

Ronneby kommun förbinder sig  

 att utifrån polisens trygghetsmätningar verka för att lämpliga trygghetsskapande åtgärder 

vidtas inom de områden som allmänheten upplever som ett problem 

 att arbeta med Grannsamverkan 

 att initiera och utveckla nattvandringsverksamhet med berörda organisationer och 

Myndigheter 

 
 
Evenemang och storhelger 

I Ronneby kommun arrangeras årligen ett stort antal evenemang. Under en del av dessa evenemang 

finns en förhöjd risk för brott eller ordningsstörningar av olika slag. Förutom arrangerade evenemang 

brukar helgfirande innebära att många människor samlas på allmän plats, inte sällan under 

alkoholpåverkan. Med synliga poliser och ordningsvakter ökas tryggheten för allmänheten vid 

evenemang och storhelger. Framför allt gäller detta ”ungdomshelger” i Ronneby, exempelvis 

Valborg, skolavslutningsveckan, Halloween samt Tosia Bonnadagarna.    

 

Polisen förbinder sig 

 att ha polispersonal i tjänst under i förväg kända kommunala evenemang, i syfte att öka 

tryggheten för kommuninvånarna. Ungdomsevenemang ska särskilt prioriteras och arbetet i 

samband med dessa ska ske i en nära samverkan med socialförvaltningens fältgrupp samt 

fritid- och kulturförvaltningens fritidsledare 

Ronneby kommun förbinder sig 

 att i god tid till polisen anmäla kända evenemang i kommunen, särskilt evenemang som 

riktas till ungdomar. Kommunens evenemangssamordnare har ett särskilt ansvar i denna 

fråga. 

 att ha personal från socialförvaltningen i tjänst under kända så kallade riskhelger 

 

 



 

 

 

 

Alkohol- och droger 

Alkohol och droger ligger bakom en övervägande majoritet av de brott som begås i samhället. 

Genom att minska tillgången och konsumtionen av alkohol och droger kan också brottsligheten 

minska och tryggheten för boende i Ronneby kommun förbättras.  

Polisen förbinder sig att 

 medverka vid information om narkotika och alkohol riktad till föräldrar och elever vid 

kommunens högstadie- och gymnasieskolor om så önskas 

 kontinuerligt och aktivt arbeta uppsökande enligt ”Kronobergsmodellen” för att minska 

ungdomars alkoholkonsumtion 

 genomföra krogtillsyner tillsammans med kommunens alkoholhandläggare under 

avtalsperioden 

 genomföra tobakstillsynsbesök tillsammans med kommunens tobakshandläggare under 

avtalsperioden 

Ronneby kommun förbinder sig  

 att genomföra tillsyn av samtliga försäljningsställen av tobak under avtalsperioden för att 

tillse att tobakslagstiftning följs 

 att genomföra tillsynsbesök på samtliga högstadie- och gymnasieskolor för att tillse att 

tobakslagstiftningen följs  

 att genomföra tillsynsbesök under avtalsperioden på samtliga försäljningsställen av folköl, för 

att tillse att alkohollagstiftning följs  

 att genomföra minst 20 dokumenterade krogtillsyner tillsammans med polisen under 

avtalsperioden 

 att tillse att verksamheter som beviljas serveringstillstånd av alkohol uppfyller de i 

alkohollagen uppsatta villkoren 

 att årligen erbjuda att serverings- och försäljningspersonal på restauranger i kommunen får 

utbildning i ansvarsfull alkoholservering 

 att genomföra samtal med ungdomar och föräldrar enligt ”Kronobergsmodellen” 

 att endast bevilja kommunala bidrag till de ungdomsorganisationer och föreningar med 

ungdomsverksamhet som verkar aktivt för en alkohol-, doping-, drog- och tobaksfri 

verksamhet 

 



 

 

 

 

Skola/Fritid- och kulturverksamhet 

Ett nära samarbete mellan skola, fritid- och kulturverksamhet och polis ser vi som en naturlig och 

mycket viktig del av det brottsförebyggande arbetet. Genom att påverka våra ungdomars värderingar 

skapar vi goda förutsättningar för ett tryggare samhälle.  

Polisen förbinder sig  

 att ha en utpekad polis knuten till varje högstadie- och gymnasieskola i kommunen 

 att ge brottsförebyggande information till personal inom utbildnings- samt fritid- och 

kulturförvaltningen vad gäller skadegörelse- och tillgreppsbrott i kommunens verksamhet om 

så önskas 

 att medverka vid narkotikainformation till personal inom utbildnings- samt fritid- och 

kulturförvaltningen om så önskas 

 att medverka vid värdegrundsarbete med elever i årskurs 7. 

Ronneby kommun förbinder sig  

 att brevledes sprida information från närpolisen två gånger årligen till alla föräldrar till elever 

vid kommunens högstadie- och gymnasieskolor om så önskas 

 att aktivt arbeta för att stärka värdegrundsarbetet i skolorna 

 att vid behov byta ut befintliga fönsterrutor mot ett inbrottssäkert alternativ i såväl befintliga 

byggnader som ny- och ombyggnationer 

 att i sin fritids- och kulturverksamhet eftersträva mötesplatser där möten mellan människor 

från olika generationer och med olika bakgrund stimuleras 

 att ge elever, personal och föräldrar i årskurs 5 möjlighet att delta vid förebyggande 

information om digitala kränkningar 

 att ge elever, personal och föräldrar i kommunen möjlighet att delta vid brottsförebyggande 
information om digitala kränkningar samt faror och brott på internet.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Näringslivet 

Ronneby kommun är beroende av ett fungerande näringsliv för att kunna fortsätta utvecklas och 

därigenom attrahera nya invånare. Detta ställer krav på att kommunens brottsförebyggande och 

trygghetsskapande verksamhet utgår från brottsstatistik och de behov som lyfts av näringsidkare 

inom kommunen.  

Polisen förbinder sig  

 att erbjuda trygghetsvandring hos lokala näringsidkare  

 att informera näringsidkare om Handels 13 punkters program som leder till en 

säkerhetsskyddad butik 

 att aktivt medverka vid de näringslivsmöten som kommunen bjuder in till för att informera 

om brottsförebyggande arbete 

Ronneby kommun förbinder sig  

 att bjuda in till information minst en gång per år, t ex vid frukostmöten eller andra 

företagarforum, för att informera om brottsförebyggande arbete i näringslivet  

 att informera näringsidkare om Handels 13 punkters program som leder till en 

säkerhetsskyddad butik 

 
 

Medlingsverksamhet vid brott 

Medling vid brott är en metod som har visat sig ha brottsförebyggande effekter när det gäller unga 

lagöverträdare. De båda parterna, lagöverträdaren och brottsoffret, träffas i ett samtal med en 

opartisk medlare vars syfte är att stödja och underlätta mötet. Målsättningen är att parterna ska få 

en bättre förståelse för vad som hände, varför och vilka konsekvenser det fått. Gärningspersonen får 

en möjlighet att reflektera över sitt brott, ta ansvar för följderna och den skada som brottsoffret 

åsamkats. Samtidigt ges brottsoffret tillfälle att bearbeta de känslor och rädslor som brottet fört med 

sig. 

Polisen förbinder sig  

 att förmedla informationen om medlingsverksamheten till unga lagöverträdare mellan 12 

och 20 år och brottsoffer, samt erbjuda kontakt med medlingsansvarig om så önskas 

Ronneby kommun förbinder sig  

 att erbjuda medling mellan lagöverträdare mellan 12 och 20 år och brottsoffret 

 



 

 

 

Trafik 

Trafikolyckor medför ofta stort personligt lidande för de inblandade parterna samtidigt som 

samhällets kostnader kan bli stora. Ett aktivt förebyggande arbete bör göras främst med inriktning 

mot de trafikolyckor där barn och ungdomar kan tänkas bli offer 

Polisen förbinder sig  

 att genomföra riktade insatser med hastighets och beteendeövervakning i anslutning till 

skolor och förskolor samt på de vägar där barn färdas till skolan 

 att under sommartid genomföra riktade insatser med hastighets- och beteendeövervakning i 

anslutning till bad och fritidsanläggningar, samt på de vägar där barn färdas till dessa platser  

 att genomföra flera riktade insatser mot trimmade mopeder i anslutning till skolorna i 

kommunen 

Ronneby kommun förbinder sig 

 att verka för en god trafikmiljö kring förskolor och skolor i syfte att skapa säkrare skolvägar 

för barn och ungdomar 

 att verka för en god trafikmiljö när det gäller gator, gång- och cykelbanor samt 

parkeringsområden 

 att kommunicera trafikmätningar med respektive myndighet 

 att undersöka och göra en konsekvensanalys av trafikmiljön, dess problem samt vidta 

åtgärder vid behov/möjlighet 



 

 

Specifika medborgarlöften under avtalsperioden 

Bakgrund 

Under hösten 2016 har representanter från kommunens förvaltningar och bolag bjudits in för att 

diskutera samverkan inom brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.  Under 

samverkansmötet identifierades lokala problem och en gemensam problembild skapades. Därefter 

identifierades två nya områden för samverkan som utgör 2017-2018 års medborgarlöften.   

Till varje medborgarlöfte kopplas en arbetsgrupp som utformar en projektplan där åtgärder, ansvar, 

mål och tidsram framgår. Uppföljning av respektive åtgärd sker av utsedd projektansvarig en gång 

per halvår. Under lokala BRå:s möten rapporterar varje ansvarig för respektive medborgarlöfte för 

hur projekten fortskrider. Efter avslutad avtalsperiod lämnas en skriftlig sammanställning av vilka 

åtgärder som vidtagits och vilka omedelbara effekter som kan konstateras. Uppföljning av den 

långsiktiga effekten av åtgärderna görs fortlöpande kommande år.  

Arbetsgrupp: Polisen, berörda förvaltningar, politiker. 

Ansvarig: Lokalpolisområde Ronnebys kommunpolis. 

Metod för uppföljning: Uppföljning av samverkansöverenskommelsen. 

 

 

Medborgarlöfte 1. Trygg verksamhet i våra sport- och fritidsanläggningar 

Det förekommer oroligheter runt befintliga fritidsgårdar och sporthall och även inom dessa 
verksamheter. Personer som inte utövar någon av verksamheterna på plats skapar otrygghet hos 
många av de verkliga utövarna. En genomförd trygghetsvandring på bland annat området runt 
Sporthallen har visat på stora behov av förbättringar även i den yttre närmiljön. 
 

Arbetsgrupp: Berörda förvaltningar, Polisen, politiker 

Ansvarig: Fritid- och kulturförvaltningen 

Metod för uppföljning: Utförda åtgärder i den fysiska miljön, upplevd trygghet 

 

Polisen förbinder sig  

 att när behov uppstår bidra med sin kompetens genom exempelvis information och utbildning 

Ronneby kommun förbinder sig  

 att arbeta aktivt med trygghetsskapande brottsförebyggande åtgärder i fritidsverksamheten 

genom ett konkret åtgärdsprogram 

 

 

 

 

 

 



 

 

Medborgarlöfte 2. Äldres trygghet och säkerhet 

Äldre är en brottsutsatt grupp där kommunen och Polisen inför kommande avtalsperiod ser ett 

behov av att öka sina insatser särskilt avseende att öka de äldres känsla av trygghet och att förebygga 

att de utsätts för brott. 

Polisen förbinder sig  

 att informera och personal inom äldreomsorgen om brottförebyggande och 

trygghetsskapande åtgärder 

Ronneby kommun förbinder sig  

 att utveckla och följa säkra rutiner i samband med hembesök, i syfte att höja säkerhet och 

upplevd trygghet hos de äldre 

Arbetsgrupp: Äldreförvaltningen, polisen och politiker 

Ansvarig: Äldreförvaltningen 

Metod för uppföljning: Brottsstatistik, upplevd trygghet 

 

 

Avtalstid 
Avtalet gäller från och med undertecknat datum fram till 2018-12-31 och kommer vid periodens slut 

att följas upp av representanter från Ronneby kommun samt Polisen.  

 

 

 

 

Ronneby den 21 februari 2017 

 

 

………………………………….                           ………………………………. 

Roger Fredriksson   Magnus Bergman 

Kommunstyrelsens ordförande  Lokalpolisområdeschef 

    Karlskrona 

   

                   


