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Samverkan för ökad trygghet 
Karlsborgs kommun och Polismyndigheten i Region Väst, Polisområde Skaraborg 
tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet. Syftet med överenskommelsen är att utöka, fördjupa och 
utveckla samarbetet mellan parterna därför har en handlingsplan utarbetats. 
Handlingsplanen ska ses som ett levande dokument vilket innebär att den kan 
förändras utifrån förändrade förutsättningar i kommunen. Uppföljning av 
handlingsplanen ska ske årligen av polis och kommun. 

Samverkansöverenskommelse 
Karlsborgs kommun och Polisområde Skaraborg har med en gemensam problembild 
prioriterat följande: 

• Minskad tillgång och bruk av droger bland ungdomar och unga vuxna 
(13 - 24 år.) 

• Trafiksäkerhet och trafikbrott. 

• Våld i nära relation. 
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SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OCH HANDLINGSPLAN MELLAN POLISMYNDIGHETEN I 
REGION VÄST, POLISOMRÅDE SKARABORG OCH KARLSBORGS KOMMUN 2020 - 2023 

Bakgrund 
Att minska brottsligheten och att öka människors trygghet är polisens grundläggande 
målsättning. För framgång i det arbetet krävs samverkan och samråd mellan 
polismyndigheten och kommunen för att få en gemensam lägesbild av lokala 
problem. Utifrån de utvalda problemen upprättas en handlingsplan. I denna 
specificeras vilka problemområden som valts ut, målsättningen med arbetet samt en 
plan för vilka gemensamma åtgärder som är möjliga och lämpliga. Atgärderna som 
väljs ut bör i största möjliga utsträckning vara evidensbaserade. 

Det förberedande arbetet avslutas med att en så kallad strategisk överenskommelse 
träffas inför verksamhetsåret mellan polismyndigheten och kommunen. 

Innehållet i denna handlingsplan har ett framåtsyftande fokus. Polismyndigheten och 
kommunen har, vid sidan om innehållet i denna handlingsplan, kvar sina ordinarie 
åtaganden som beslutas inom respektive organisations ordinarie förvaltning. 

Brottsförebyggande arbete 
Med brottsförebyggande arbete menas åtgärder som syftar till att påverka faktorer 
som hämmar människors brottsliga beteende. För att utforma ett brottsförebyggande 
arbete finns två strategier, social respektive situationell brottsprevention. 

Syfte 
Syftet med den gemensamma överenskommelsen är att utöka, fördjupa och utveckla 
samarbetet mellan kommun och polis och därigenom förbättra tryggheten för 
medborgare och verksamma i Karlsborgs kommun. För att nå framgång i arbetet 
med att minska brottsligheten och öka tryggheten i Karlsborgs krävs att samhällets 
alla aktörer samarbetar. Redan idag sker samarbete inom flera områden, men arbetet 
går att utveckla vidare. 

Gemensam problembild 
Antalet anmälda brott är relativt lågt i Karlsborgs kommun. Under 2019 har lokala 
BRA fört en dialog om de problemområden som specifikt finns inom Karlsborgs 
kommun. Även faktorer som kan skapa otrygghet har diskuterats. Som grund för 
diskussionen föreligger uppgifter över anmälda brott, Statistiska centralbyråns 
medborgarundersökning, drogvaneundersökning samt gemensam lägesbild. Vid 
denna genomgång kunde konstateras att Karlsborgs kommun har relativt låg anmäld 
brottslighet per tusen invånare. Karlsborgs kommun och Polisområde Skaraborg har 
med en gemensam problembild prioriterat följande: 

• Minskad tillgång och bruk av droger bland ungdomar och unga vuxna 
(13 - 24 år.) 

• Trafiksäkerhet och trafikbrott. 

• Våld i nära relation. 
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Handlingsplan för prioriterade område 

Minskad tillgång och bruk av droger bland ungdomar 
och unga vuxna ( 1 3 - 24 år) 

Problembeskrivning 

Användningen av alkohol bland ungdomar är högre än genomsnitt i Västra Götaland 
enligt CAN-enkäten. Tillgång och tillgänglighet till droger riskerar att leda till att 
människor hamnar i utanförskap. 

Mål 

• Minska problem kopplade till alkohol och övriga droger 

Åtagande 

Åtgärd Vem När 
Samverkan mellan polis, skola, Polis och BRA Löpande 
socialtjänst samt kultur- och fritid 
Arbete enligt handlingsplan för psykisk Kommunen Löpande 
hälsa och ANTDS ( alkohol, narkotika, 
tobak, doping och spel). 
Aktivt jobba med de ungdomar som Kommunen, Löpande 
man misstänker använder narkotika. Individ- och 
T ex med metoden familjeomsorgen 
"bekymringssamtal". Polis 
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Trafiksäkerhet och trafikbrott 

Problembeskrivning 

Fortkörning, rattfylleri - drograttfylleri och buskörning är ett ständigt problem som 
polis och kommun måste jobba aktivt emot. Att jobba med trafikfrågor är viktigt för 
att öka tryggheten bland alla trafikanter. 

Mål 

• Öka säkerheten och tryggheten för alla trafikanter. Minska antalet ratt -
drogra ttfylleris ter. 

Åtagande 

Åtgärd Vem När 
Fordons- och Polisen Löpande 
förarkontroller -
hastighet, nykterhet och 
fordonens skick 
Trafiksäkerhetsu tbildning Kommunen - barn och En gång per år 
till barn och ungdomar utbildnings förvaltningen 
Trygghetsvandring där Kommunen- En gång per år 
kommunen bjuder in samhälls byggnads förvaltningen 
invånare att medverka 
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Våld i nära relation 

Problembeskrivning 

Våld i nära relationer kännetecknas av att den utsatta har en nära relation och ofta 
starka känslomässiga band till förövaren. Detta försvårar möjligheten till motstånd 
och uppbrott. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egen bostad. I Karlsborg ser 
socialtjänsten en ökning av ärenden som berör våld i nära relation. Utöver det 
förekommer ofta ett mörkertal. 

Mål 

• Minska förekomsten av våld i nära relation 

Åtagande 

Åtgärd Vem När 
Riktlinje för våld i nära Kommunen - respektive Riktlinje antas 2020 
relationer enhetschef upprättar 

rutiner 
Utredningsenheten för Polisen Löpande 
BINR 
Polisen har en särskild 
enhet för brott i nära 
relationer (BINR) som 
utreder dessa brott 
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