Överenskommelse för ökad trygghet i
Härnösands kommun 2012-2013
Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun

Bakgrund
I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan
polis och kommun - för en lokalt förankrad
polisverksamhet i hela landet. Handlingsplanen är beslutad av Rikspolischefen och
ska användas som stöd för den lokala polisverksamheten långsiktigt ska kunna utvecklas i landets samtliga kommuner. Detta ska ske genom att utveckla samsyn kring
den lokala problem bilden, i syfte att stödja
ett effektivare gemensamt arbete för
ökad trygghet och minskad brottslighet.
För framgång i arbetet krävs en gemensam
lägesbild av de lokala problemen i samråd
mellan polismyndigheterna och kommunerna. Utifrån de utvalda problemen skapas en handlingsplan.
Överenskommelse
Det förberedande arbetet avslutas med att
en så kallad strategisk överenskommelse
inför verksamhetsåret träffas mellan polismyndigheten och respektive kommun.
Innehållet i denna handlingsplan har ett
framåtsyftande fokus. Polismyndigheten
och kommunen har, vid sidan om innehållet i denna handlingsplan, kvar ordinarie
åtaganden som beslutas inom respektive
organisations ordinarie förvaltning.

Gemensam problembild
Under våren 2012 har referensgruppen till
Rådet för trygghet och hälsa i Härnösands
kommun tagit fram en gemensam problembild över brott och andra problem som
skapar ordningsstörningar och otrygghet i
kommunen.
Medverkande har varit representanter från
kommunens förvaltningar och Polismyndigheten.
Arbetet har gått till så att representanterna
har träffats ett antal gånger och diskuterat
problem och orosmoment i kommunen
som ger upphov till otrygghet och brottslighet.
Handlingsplan
Polismyndigheten och Härnösands kommun ska utföra de aktiviteter som fastställs
i den godkända handlingsplanen och i den
strategiska överenskommelsen. Den modell
som används ska ge en kontinuitet i det
brottsförebyggande arbetet. Det är också
viktigt för kommunen att främja och trygga
goda uppväxtvillkor för invånarna och därför finns ett särskilt fokus på förebyggande
åtgärder gällande barn och ungdomar
För att nå framgång i arbetet med att minska brottsligheten och att öka tryggheten i

Härnösands kommun krävs att samhällets
aktörer samarbetar för att nå gemensamma
normer och värderingar. Syftet med överenskommelsen och handlingsplanen är att
utöka, fördjupa och utveckla samarbetet
mellan kommun och polis.
Tidsplan och översyn
Överenskommelsen gäller för 2012 och
2013
En översyn och revidering av handlingsplanen görs årligen av Rådet för trygghet
och hälsa.
Två gånger årligen görs en avstämning
mellan kommunen och Polismyndigheten
gällande åtgärderna i handlingsplanen.

Prioriterade områden för att
minska brottsligheten och
öka tryggheten
1. Förebyggande arbete ungdomar
2. Alkohol och drogrelaterad
brottslighet
3. Trygga medborgare i ett
tryggt centrum
4. Trafik
5. Livsstilskriminella

Handlingsplan för 2012-2013
1. Förebyggande arbete ungdomar
Bakgrund
Brott som begås av ungdomar är ofta relaterade till bruk av alkohol och narkotika. I alkoholoch drogpolitiska programmet finns kommunens mål för ett förebyggande alkohol- och
drogarbete. Huvudmålet är att senarelägga alkoholdebuten, minska bruket av droger samt förebygga missbruk och skadeverkningar av droger.
Skolk från skolan är en allvarlig larmsignal och de elever som skolkar är överrepresenterade
när det gäller en rad riskbeteenden som till exempel droganvändning.
För att lyckas med ett förebyggande arbete bland barn och ungdomar behövs ett starkt föräldraengagemang och ett gott samarbete med skolan.

Mål

Aktivitet

När

Ansvarig

Kontaktuppgifter ska
lämnas mellan polis och
skola
Förebygga nätmobbing Föreläsning för elever
och grooming
och föräldrar.
Senarelägga alkohol- Fullfölja Kronobergsdebut och minska
modellen genom utbildberusningsdrickandet ning och samverkan
socialförvaltning och
polis
Ungdomar ska stärkas Utbildningsdagar för åk
i sina attityder mot
6 och information till
tobak, alkohol och
föräldrar
narkotika

Under 2012

Polis och skola

Under 2012

Kommunen i samverkan med polis
Polisen

Främja och stötta
föräldraengagemang
Drogfria miljöer

Under helgkväller/nätter
Under öppettider

Ökad kontakt mellan
polis, föräldrar och
skolpersonal

Snabbare polisinsatser vid ungdomsbrott
Rökfria skolgårdar

Starta upp vuxna på stan
Marknadsföra
Utveckla Kåken genom
olika arrangemang, besök regelbundet av polis
Utveckla arbetet ungdomsgrupp/ungdoms
utredare
Arbeta aktivt för rökfria
skolgårdar.

Under 2012

Under höstterminen
2012

Kommunen i samverkan med polis,
räddningstjänst, socialtjänst och handels
Kommunen i samverkan med polisen
Polis i samverkan
med fritidspersonal

Under 2012

Polis i samverkan
med socialtjänst

Under 2012

Kommun

2. Trygga medborgare i ett tryggt centrum
Bakgrund
Ett av målen för Härnösands kommun 2012 är att minska oron för brottslighet1 jämfört med
2011.

Mål

Aktivitet

När

Ansvarig

Aktiv krogtillsyn inne Kontakt med ordKontinuerligt varje
och ute
ningsvakter under
fredag och lördag
kvällar samt synliga
poliser vid krogstängning
Bättre ordning i cent- Avvisa och/eller om- Kontinuerligt
rum och ökad trygg- händerta människor
het genom synliga
som stör den allmänpoliser
na ordningen.

Polis

Erbjuda kommuninnevånare grannsamverkan

Återskapa rutiner
kring arbete med
grannsamverkan

Polis och kommun

Erbjuda trygghetsvandringar

Utföra trygghetsvand- Under hösten 2012
ring (ar)

1

Under 2012

Brottsförebyggande rådets Nationella trygghetsundersökning.

Polis

Kommun och polis

3. Alkohol och drogrelaterad brottslighet
Bakgrund
En tydlig koppling finns mellan alkohol, narkotika och brottsutveckling i kommunen.
Krogtillsyn, fler polispatruller och ett bra samarbete med socialförvaltning, ordningsvakter
och andra myndigheter har gjort att exempelvis misshandelsbrotten minskat i Härnösand under 2011. Polisen har prioriterat extra insatser i arbetet mot narkotika i form av två ungdomspoliser som rör sig ute bland ungdomarna. Om upptäckten av ett missbruk sker snabbt är förutsättningarna större att en framgångsrik insats mot missbruket kan påbörjas.

Mål

Aktivitet

När

Ansvarig

Våld och misshandelsbrott ska minska

Fortsatt samverkan och
samarbete mellan berörda (polis, socialtjänst, krögare vakter)

2012

Polis och kommun

Våld i nära relation?

Samverkan mellan
polis och socialtjänst

2012

Polis och kommun

4. Trafik
Bakgrund
Det övergripande målet är att höja trafiksäkerheten. Bakom många av de olyckor som sker
inom Härnösand är hög hastighet och bristande körkunskaper en bidragande orsak. Rattfylleri
och rattonykterhet anses vara orsaken till ett stort antal trafikolyckor. I preventivt syfte
genomför polisen därför nykterhetskontroller genom att slumpvis stoppa motorfordon i stadstrafik eller på större vägar och kontrollera förarnas nykterhet. Trafikverket bidrar till att sprida
den så kallade SMADIT som går ut på att snabbt försöka få in en person som blivit ertappad
som rattfull i ett behandlingsprogram då rattfyllerister ofta är personer som har någon form av
beroende.

Mål
Vidareutveckla
SMADIT

Aktivitet

Genom samverkan
och gemensam utbildning
Samverka i trafiksä- Utbildning och delakkerheten
tighet i utformningen
av nya planer i kommunen
Stoppa cykling på
Regelbundna kontroltrottoarer och gågator ler

När

Ansvarig

Under 2012

Polis och socialtjänst

2 gånger/år samt vid Samhällsförvaltning
remissförfarande
och polis

2012

Polis

5. Livsstilskriminella
Bakgrund
Rikspolisstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta initiativ till en nationell satsning mot
livsstilskriminellas brottslighet (kriminella som står för mängdbrott) och uppdraget är tidsbestämt till 24 mån. De livsstilskriminella står för ett stort antal mängdbrott som ofta är kopplade till drogmissbruk. Målet är att få de livsstilskriminella bort från brott och missbruk genom
samverkan mellan polis och kommun.

Mål

Aktivitet

När

Minska förekomst av
mängdbrott och ordningsstörningar begångna av livsstilskriminella genom att
öka och aktualisera
anmälningar samt
minska droganvändande

Samverka mellan po- Uppföljning månads- Polis och kommun
lis, fältarbetare och
vis
frivård genom arbetsgrupp

Öka och aktualisera
Under projekttiden
anmälningar enigt
LVM2 6 § samt SOL3
14 §

2
3

Lagen om vård av missbrukare
Socialtjänsrlagen

Ansvarig

Polis och kommun

Kontaktinformation:
Thomas Nyberg

Fred Nilsson

