Trygga Höör
Samverkansöverenskommelse mellan
Polisen och Höörs kommun 2016-2019
Godtagna av kommunfullmäktige i Höör 2016-12-21, § 158 (KSF 2016/562)

Lokalpolisområde Eslöv och Höörs kommun har fattat beslut om samverkan inom det
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Med utgångspunkt i en gemensam
problembild är det båda parters uppdrag att gentemot varandra tydliggöra roller och ansvar
samt vilka åtaganden som åvilar respektive myndighet i syfte att minska brottsligheten och
öka tryggheten i Höörs kommun.
Arbetet sker både genom långsiktiga sociala åtgärder och med mer kortsiktiga situationella
åtgärder.
Genom samverkansöverenskommelse Trygga Höör tar polisen och Höörs kommun ett
gemensamt ansvar för det brotts- och trygghetsförebyggande arbetet i kommunen. Vi skall i
detta arbete sträva åt samma håll, skapa en gemensam bild av arbetet och använda samma
begrepp. Vårt samarbete skall integreras och förankras i den ordinarie verksamheten.
Samverkansöverenskommelsen ska vara känd inom polisen, i kommunens förvaltningar och
av förtroendevalda.
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1. Övergripande mål

Det övergripande målet för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet som sker
i samverkan mellan polisen och Höörs kommun är att öka den upplevda tryggheten bland
medborgarna och minska utsattheten för brott.
Några av de prioriterade samverkansområdena kommer att utmynna i medborgarlöften.
Detta innebär att polisen och kommunen tillsammans och i vissa fall var för sig kommer
presentera löften för medborgarna hur man ska arbeta konkret mot identifierade
problemområden.
De underlag som vi tillsammans utgår från i det brottsförebyggande och trygghetsskapande
samverkansarbetet är:
Polisens trygghetsmätningar, medborgardialoger, trygghetsvandringar, polisens och
kommunens medarbetardialoger, brottsstatistikuppgifter samt nationella riktlinjer inom
respektive verksamhetsområde.
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1.1 Samverkansområden













Upplevd trygghet
Trafik
Stöld och inbrott
Skadegörelse och klotter
ANDT- Alkohol, narkotika, doping och tobak
Ungdomsbrottslighet
Hot och våld- offentligt och i nära relation
Organiserad brottslighet och extrema grupperingar
Våldsbejakande extremism
Integration
Krisstöd
Kommunikationsstrategi

Genom kontinuerlig samverkan inom beskrivna områden tillgodoses att identifiering av
problemområden uppdagas, och att en snabb analys kan göras, vilket leder till att effektiva
och konkreta åtgärder kan sättas in.
Genom att tillsammans arbeta för en gemensam målbild fast med olika verktyg ökas
sannolikheten till framgång. Genom detta arbetssätt höjs förutsättningarna för ett lyckat
resultat samtidigt som arbetet effektiviseras, vilket gynnar alla som geografiskt bor och
vistas inom kommunen.

4

Samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Höörs kommun 2016-2019

2. Samverkan Trygga Höör

Samverkan Trygga Höör är uppbyggd för att få ett flöde utifrån hur vi arbetar med specifika
frågor som går genom Trygga Höör trygghetsrådet, vilket har det övergripande ansvaret för
trygghetsarbetet och dess prioriteringar. Respektive grupp har en bestämd sammansättning
och bestämd sammankallande där respektive medlem ansvarar för att sätta in en ersättare
om man får förhinder. Respektive grupp har mandat att arbeta med de prioriterade
arbetsuppgifter som ligger inom deras ansvarsområde.
Vid behov kan grupperna välja att ta in extern kompetens om det behövs för enskilda
uppgifter.

Bild 1, Organisationsskiss Trygga Höör
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2.1 Trygga Höör trygghetsråd
Trygghetsrådet har ett övergripande ansvar för att det brottförebyggande och
trygghetsskapande arbetet förs framåt i kommunen samt att utveckling och uppföljning sker
i enlighet med överenskommelsen.
Trygghetsrådet träffas minst två gånger per år och har fast sammansättning som består av:
Två ledamoter från KSAU, en ledamot från presidiet i BUN, en ledamot från presidiet i SOC,
en ledamot från presidiet i KFN, en ledamot från presidiet i TN, kommundirektör,
sektorchefer, kommunpolis, VD HFAB, samt säkerhetschef på kommunen.
Presentation från styrgruppen om arbetet som skett och uppföljning över
samverkansområdena/gemensamma satsningar.
Sammankallande: Kommunstyrelsens 1:e v ordf.

2.2 Trygga Höör styrgrupp
Styrgruppen ansvarar för att det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet sker i
enlighet med trygghetsrådets prioriteringar. Styrgruppen har även till uppgift att driva de
fokusområden som trygghetsrådet prioriterar samt följa upp samhällstrender och redovisa
till trygghetsrådet.
Styrgruppen träffas minst en gång varannan månad med undantag för sommarmånaderna
juni, juli, augusti och har fast sammansättning som består av:
Säkerhetschef på kommunen, Enhetschef socialtjänst, enhetschef gata/park, förvaltare HFAB
kommunpolis, integrationskordinator, utvecklingschef företagarna, enhetschef miljö och
bygg, enhetschef primärvården, rektorerna på högstadieskolorna samt sammankallande
arbetsgrupp.
Arbetsområden:
Upplevd trygghet, trafik, stöld och inbrott, skadegörelse och klotter, ANDT- Alkohol,
narkotika, doping och tobak, hot och våld- offentligt och i nära relation,
ungdomsbrottslighet, organiserad brottslighet och extrema grupperingar, våldsbejakande
extremism, integration samt kommunikationsstrategi.
Sammankallande: Säkerhetschef på kommunen.
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2.3 Trygga Höör arbetsgrupp vuxen
Arbetsgruppens uppgift är att arbeta utifrån de prioriteringar som styrgruppen kommer fram
till samt utföra de åtgärder som framtagits. Arbetsgrupp vuxen ska även identifiera trender
och problem i kommunen som sedan redovisas till styrgruppen.
Arbetsgruppen träffas en gång per månad med undantag för sommarmånaderna juni, juli,
augusti och har fast sammansättning som består av:
Socialsekreterare, trafikplanerare, alkoholhandläggare, områdespolis,
enhetschef räddningstjänsten, Integrationskordinator, vaktbolag samt servicechef HFAB.
Sammankallande: Integrationskordinator.

2.4 Trygga Höör arbetsgrupp ung
Arbetsgruppens uppgift är att arbeta utifrån de prioriteringar som styrgruppen kommer fram
till samt utföra de åtgärder som framtagits. Arbetsgrupp ung ska även identifiera trender och
problem i kommunen som sedan redovisas till styrgruppen. Arbetsgruppen har en fast punkt
på dagordningen att se över behovet att aktivera social insats grupp (SIG) om riktade
insatser mot individer. Trygga Höörs arbetsgrupp ung innefattar Fältarbetsgruppens arbete
och dess medlemmar som varit med sedan tidigare.
Arbetsgruppen träffas en gång per månad med undantag för sommarmånaderna juni, juli,
augusti och har fast sammansättning som består av:
Fältsekreterare, skolsjuksköterska, kultur-fritid, områdespolis, kuratorer från
högstadieskolorna, samt räddningstjänst.
Sammankallande: Fältsekreterare.
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2.5 Trygga Höör arbetsgrupp SIG (social insatsgrupp)
Arbetsgruppens uppgift är att bedriva arbetet med sociala insatsgrupper samt inventera och
plocka fram ett underlag av ungdomar som kan lämpa sig att ingå i en social insatsgrupp.
Ansvara för att kontinuerligt underrätta styrgruppen om hur arbetet fortskrider.
Arbetsgruppen aktiveras av arbetsgrupp ung vid behov, där arbetsgrupp ung har en fast
punkt på dagordningen att se över behovet att aktivera riktade insatser mot individer.
SIG har en fast sammansättning som består av:
Ansvarig socialsekreterare, fältsekreterare, Fritidskonsulent, områdespolis, kuratorer från
högstadieskolorna.
Sammankallande: Socialtjänsten

2.6 Trygga Höör krisstöd (POSOM)
Krisstödets huvuduppgift är att i det akuta skedet stödja individer och familjer, upprätta
informations- och stödcentrum samt samverka med övriga organisationer som berörs av
händelsen. krisstödsgrupp med uppgift att svara för det psykologiska och sociala
omhändertagandet vid stora olyckor och katastrofer när den ordinarie organisationens
kapacitet inte räcker till eller inte är tillgänglig exempelvis på helger, kvällar och nätter.
Krisstöds gruppen i Höör består av företrädare för
Social sektor, Räddningstjänsten, Barn- och utbildningssektorn, Svenska kyrkan,
Primärvården, Polismyndigheten, Kultur- och fritid
Sammankallande: Socialchef
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3. Samverkansområden

Trygga Höör ansvarar för samverkan inom tolv områden och bedrivs i de olika
arbetsgrupperna och styrgrupperna. Arbetet redovisas sedan till Trygghetsråd som är
övergripande ansvarig för arbetet och prioriteringar, Trygghetsrådet Trygga Höör kan besluta
om det behövs några särskilda satsningar. Respektive grupp har en bestämd
sammansättning och bestämd sammankallande där respektive medlem ansvarar för att sätta
in en ersättare om man får förhinder. Vid behov kan grupperna välja att ta in den
kompetensen som behövs för enskilda uppgifter. För att få in samhällets och medborgansas
syn på arbetet genomförs trygghetsvandringar, medborgardialoger, informationsträffar och
dessutom har man en fasställd kommunikationsstrategi samt genomför riktade utbildningar.

3.1 Upplevd trygghet
Polisens trygghetsmätning som genomfördes i november-december 2015 visar att den
faktiska utsattheten för brott i kommunen befinner sig på en låg nivå och påvisar gröna
siffror (2). Även faktiska statistikuppgifter visar att utsattheten för brott ligger på en
förhållandevis låg nivå (1). Trygghetsmätningen talar dock för att kommuninvånarna känner
en otrygghet över att framför allt utsättas för inbrott i bostad och i förråd/garage. Även
otryggheten över att vistas ute ensam sen kväll samt att åka buss/tåg har ökat sedan den
förra mätningen 2013.


Samverkan sker genom trygghetsrådet, styrgruppen, arbetsgrupp vuxen och
arbetsgrupp ung samt genom gemensam kommunikationsstrategi, genom bla.
trygghetsvandringar och medborgardialoger, att medverka i gaturummets och
utemiljöns gestaltning, informationsträffar samt riktade utbildningar.



Huvudansvar för föredragning och uppföljning:
- Kommunpolis ansvarar för att följa och presentera brottsstatistik samt
sammanfatta och föredra trygghetsmätning ur ett lokalt perspektiv.
- Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för presentation och uppföljning av
trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet.
- Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med kommunpolisen ansvarar för
föredragning och uppföljning av trygghetsvandringar.
- Kommunpolis och säkerhetsansvarig på kommunen ansvarar för föredragning och
uppföljning av brottsförebyggande arbete i kommunen.

(1) Brå Brottsförebyggande rådet (Brå), http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/statistik/anmaldabrott.html, 2016-10-06
(2)Nationella trygghetsundersökningen 2015 Rapport 2016:2, ISSN 1100-6676, BRÅ, 2016
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3.2 Trafik
Störningar genom buskörning i Höörs kommun har sedan länge upplevts som ett problem.
Polisens trygghetsmätning 2015 (2) visar att situationen blivit bättre både vad gäller
fortkörning med bil samt buskörning med moped och MC. Medborgarna anser dock
fortfarande att bilar kör för fort och stör allmänheten.


Samverkan sker genom gemensamma trygghetsvandringar och trygghetsmätningar
samt i styrgrupp- och arbetsgrupp Trygga Höör vuxen.



Huvudansvar för presentation och uppföljning:
- Kommunpolis och trafikplanerare på kommunen ansvarar för redovisning av
trafiksituationen samt genomförda aktiviteter..

3.3 Stöld och inbrott
Stöld och inbrott i såväl bostad som förråd och garage är ett återkommande problemområde
och oron för att bli utsatt för denna brottslighet är påtaglig i kommunen. Risken att utsättas
för stöld och inbrott är förhållandevis lägre (1) än oroskänslan för att utsättas. Trots detta
begås dessa mängdbrott frekvent i kommunen.


Samverkan sker i Trygga Höörs styrgrupp och arbetsgrupper.



Huvudansvar för presentation och uppföljning:
- Kommunpolis ansvarar för att presentera brottstrender samt följa upp
brottsligheten genom statistikinhämtning och presentation av denna.
- Servicechef och vaktbolag ansvarar för presentation av stöld och inbrott som
berört de kommunala objekt som ingår i respektive uppdrag samt trender,
tendenser och åtgärder där kring.
- Säkerhetschef ansvarar för presentation och uppföljning kring hur det
brottsförebyggande säkerhetsarbetet bedrivs samt vilka åtgärder som vidtagits
rörande stöld och inbrott.

(2)Nationella trygghetsundersökningen 2015 Rapport 2016:2, ISSN 1100-6676, BRÅ, 2016
(1) Brå Brottsförebyggande rådet (Brå), http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/statistik/anmaldabrott.html, 2016-10-06
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3.4 Skadegörelse och klotter
Skadegörelse och klotter är enligt trygghetsmätningen ett ringa problem i kommunen (2).
Faktiska anmälningar gällande denna brottslighet i kommunen påvisar problem vid
framförallt skolbyggnader och kommunala byggnader där både skadegörelser och klotter
återkommer (1).


Samverkan sker i Trygga Höörs styrgrupp och arbetsgrupper.



Huvudansvar för föredragning och uppföljning:
- Polisen ansvarar för att föredra brottstrender samt följa upp brottsligheten
genom statistikinhämtning och presentation av denna.
- Enhetschef kommunservice och om behov finnes kommunens vaktbolag,
ansvarar för att föredra händelser av skadegörelse och klotter, som berört de
kommunala objekt som ingår i respektive uppdrag samt trender, tendenser och
åtgärder där kring.
- Säkerhetschef ansvarar för föredra och uppföljning kring hur det
brottsförebyggande säkerhetsarbetet bedrivs samt vilka åtgärder som vidtagits
rörande skadegörelse och klotter.

3.5 ANDT Alkohol, narkotika, doping och tobak
Arbetet skall bedrivas enligt riktlinjer i ANDT-strategi som presenterades våren 2016. Att
arbeta aktivt med ANDT-frågor kan förebygga ett missbruk bland ungdomar i ett tidigt skede
samt bryta etablerat missbruk i ett tidigt stadie.


Samverkan sker i Trygga Höörs styrgrupp och arbetsgrupper.



Huvudansvar för föredragning och uppföljning:
- Fältsekreterare ansvar för att föredra och redovisa uppföljning av frågor som rör
narkotika, alkoholservering, alkoholutbildning, utförda tobakskontroller samt
dopningskontroller.
- Polisen ansvarar för föredragning och uppföljning av hur alkoholsituationen ser ut
i utemiljö.
- Polisen ansvarar även för föredragning av statistikuppgifter samt framtagande av
underlag gällande narkotikasituationen i kommunen.
- Socialtjänsten ansvarar för att föredra och följa upp trender och
problemområden vad gäller alkohol, narkotika, doping och tobak.

(2)Nationella trygghetsundersökningen 2015 Rapport 2016:2, ISSN 1100-6676, BRÅ, 2016
(1) Brå Brottsförebyggande rådet (Brå), http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/statistik/anmaldabrott.html, 2016-10-06
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3.6 Ungdomsbrottslighet
Ungdomsbrottsligheten rör sig över de flesta samverkansområdena och är något som
ständigt förändras. För att på ett bra sätt fånga upp dels aktuella problembilder och trender
men även brottsaktiva individer är det viktigt att samverkan sker. Ungdomar och brottslighet
är något som förändras fort är det viktigt att ha en tät samverkan för att ha en gemensam
problem- och lägesbild.


Samverkan sker i styrgrupp och arbetsgrupp Trygga Höör ung samt Sociala
insatsgrupper.



Huvudansvar för föredragning och uppföljning:
- Kommunpolisen ansvarar för att årligen ta fram uppgifter över ungdomar
boendes i kommunen som förekommer i nio eller fler avsnitt i misstanke- eller
belastningsregistret.
- Socialtjänsten tillsammans verksamhetsansvarig på aktivitetshuset ansvarar för
föredragning och uppföljning kring ungdomar på ”glid” samt trender och
tendenser kring ungdomsrelaterad brottslighet.

3.7 Hot och våld- offentligt och i nära relation
Våld i offentlig miljö handlar i stor utsträckning om så kallade nöjesrelaterade
misshandelsbrott. Den stora majoriteten av både gärningspersoner och offer är unga män.
Våld i nära relationer omfattar psykiskt, fysiskt och sexuellt våld, eller hot om våld och kan
förekomma inom alla former av nära relationer.
För att på ett bra sätt fånga upp dels aktuella problembilder och trender men även
brottsaktiva individer är det viktigt att samverkan sker.


Samverkan sker i Trygga Höörs styrgrupp och arbetsgrupper samt via Barnahus,
Brottsofferjour, Kriscentrum samt polisens brottsoffersamordnare.



Huvudansvar för föredragning och uppföljning:
- Kommunpolisen ansvarar för statistikuppföljning och föredragning av denna.
- Socialtjänsten ansvarar för föredragning och uppföljning kring problembilden.
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3.8 Organiserad brottslighet och extrema grupperingar
Antalet individer och grupperingar inom gängmiljön i Skåne fortsätter att vara ett problem. I
Höörs kommun har vi med samhällets samlade resurser lyckats bryta ner de kriminella
grupperingar som tidigare etablerade sig i kommunen. Fokus i arbetet kring denna
brottslighet är att det inte ska finnas något rekryteringsunderlag bland ungdomarna i Höörs
kommun till denna typ av kriminella grupperingar. Det är viktigt att samhället kan erbjuda
positiva, alternativa sysselsättningar. Om denna brottslighet dyker upp på nytt i Höörs
kommun är det viktigt att samhällets gemensamma resurser arbetar och agerar snabbt, enat
och konsekvent.


Samverkan sker i Trygga Höörs styrgrupp och arbetsgrupper.



Huvudansvar för föredragning och uppföljning:
- Kommunpolisen ansvarar för att hålla kommunen uppdaterade gällande aktuell
brottslighet.

3.9 Våldsbejakande extremism
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologer eller miljöer som
inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett
ideologiskt mål.
Extremism finns såväl till höger som till vänster på den politiska skalan, inom religion och
andra ideologier. Den våldsbejakande extremismen kan utgöra ett farligt hot mot demokrati,
ekonomiska värden samt liv och hälsa.
Terrorism är en form av våldsbejakande extremism där man genom skräck vill uppnå
ideologiska mål. För att motverka rekrytering till våldsbejakande organisationer och för att
hantera situationer där sådana rörelser växer krävs breda insatser av hela samhället.
Det övergripandet syftet är att värna och stärka demokratin och göra samhället
motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism över tid.


Samverkans sker i Trygga Höörs styrgrupper och arbetsgrupper.



Huvudansvar för föredragning och uppföljning:
- Kommunpolis, säkerhetschef, integrationskoordinator samt socialtjänst ansvarar
för att hålla kommunen uppdaterade gällande aktuell lägesbild och brottslighet.
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3.10 Integration
För att på ett bra sätt kunna stödja integrationen i kommunen för nya och etablerade utsatta
grupper är det viktigt att samverkan sker för att fånga upp underlätta arbetet för en god
integration i samhället.


Samverkan sker i Trygga Höörs styrgrupp och arbetsgrupper samt med de
familjehem som har HVB boenden samt liknande boenden i kommunen. .



Huvudansvar för föredragning och uppföljning:
- Integrationskordinator ansvarar för att föredra arbetet och uppföljning.

3.11 Krisstöd
Krisstödets huvuduppgift är att i det akuta skedet stödja individer och familjer, upprätta
informations- och stödcentrum samt samverka med övriga organisationer som berörs av
händelsen. krisstödsgrupp med uppgift att svara för det psykologiska och sociala
omhändertagandet vid stora olyckor och katastrofer när den ordinarie organisationens
kapacitet inte räcker till eller inte är tillgänglig exempelvis på helger, kvällar och nätter.


Samverkan sker i Krisstöd (POSOM-gruppen).



Huvudansvar för föredragning och uppföljning:
- Socialchef föredrar för de händelser och aktiviteter som krisstödet genomfört.

3.12 Kommunikationsstrategi
Kommunikation såväl internt som externt är något som hela tiden utvecklas och vikten är
stor av att nå ut med snabb, korrekt och gemensam information vid större händelser.
Genom att ha upparbetade kanaler skapar vi oss en gemensam lägesbild och kan snabbt gå
ut med ett gemensamt budskap eller information.


Samverkan sker i Trygga Höörs styrgrupp och arbetsgrupp.
- Respektive organisation ansvarar för att lägesbilden delges i den egna
organisationen samt att rätt information publiceras.



Huvudansvar för presentation och uppföljning:
- Kommunpolis och säkerhetschef för respektive organisation.
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4. Beslut

Samverkansöverenskommelsen ska vara känd inom polisen, i kommunens förvaltningar och
av förtroendevalda.
Trygga Höör trygghetsrådet ansvarar för att såväl arbetet drivs framåt som för att
uppföljning och utveckling sker i enlighet med avtalet.
Samverkansöverenskommelsen är giltigt 2016-12-22-- 2019-12-31.
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