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INLEDNING 
En ny överenskommelse om samverkan mellan polis och kommun 
görs varje år sedan 2010. Samverkansöverenskommelsen innehåller 
gemensamma överenskomna prioriteringar samt en åtgärdsplan för 
kommande år. 

Syftet med samverkansöverenskommelsen är att effektivisera det 
brottsförebyggande arbetet i Strömstads kommun genom att 
vidmakthålla och utveckla samarbetet mellan kommun och polis. 

Prioriterade områden för 2017: 

• DROGER (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING, TOBAK) 
• VÅLDSBROTT 
• TRYGGHET 

Det brottsförebyggande arbetet under 2017 grundar sig på den 
kartläggning som genomförts under hösten 2016. (Bilaga 1) 

Utifrån kartläggning och nulägesbild har medborgarlöften tagits 
fram för polisens och kommunens gemensamma 
brottsförebyggande arbete. (Bilaga 2) 

Aktörer i det brottsförebyggande rådet är: 

- Två representanter från polismyndigheten 
- Representant från Räddningstjänst 
- Politiker från Barn- och utbildningsnämnden 
- Politiker från Folkhälsoråd tillika Kommunstyrelse 
- Politiker från Socialnämnden 
- Politiker från Miljö- och byggnämnden 
- Politiker från Tekniska nämnden 
- Kommunchef 
- Säkerhetssamordnare 
- Folkhälsostrateg 
- Drogförebyggande samordnare 
- Integrationsamordnare 
- Alkoholhandläggare 
- Tjänsteman från Socialförvaltning 
- Tjänsteman från Barn-och utbildningsförvaltning 
- Tjänsteman från Teknisk förvaltning 
- Tjänsteman från Miljö- och byggförvaltning 
- Tjänsteman från kommunalt bolag 
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DROGER (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING, TOBAK) 
Problembild 
Strömstads kommun har ett rikt föreningsliv. En stor andel barn och unga är engagerade i föreningslivet. Under 2017 kommer ett fritidspolitiskt program att tas fram en del 
i det fritidspolitiska programmet kommer att handla om drogförebyggande arbete. 
Enligt senaste drogvaneundersökningen(CAN 2016) som görs i åk 9 och åk 2 på gymnasiet, röker 9 procent av flickorna och 12 procent av pojkarna i åk 9 jämfört med 20  
procent av flickorna och 18 procent av pojkarna i åk 2 på gymnasiet. Omkring 8 procent av eleverna i årskurs 9 är intensivkonsumenter av alkohol vilket betyder att de 
dricker sig berusade en gång i månaden eller oftare. Bland gymnasieeleverna intensivkonsumerar cirka 30 procent. Omkring en fjärdedel av åk 9 eleverna blir bjudna på 
alkohol i hemmet. Ungefär hälften av eleverna i åk 2 på gymnasiet bjuds på alkohol i hemmet.  Drogvaneundersökningen visar på att narkotikaanvändningen har ökat bland 
eleverna i åk 9 sedan 2013 men gått ner i åk 2 på gymnasiet. I senaste drogvaneundersökningen hade 6 procent av åk 9 eleverna och 6 procent av gymnasieeleverna använt 
narkotika. 81 procent av åk 9 eleverna trivs bra eller mycket bra i skolan, men 9 procent skolkar en gång i månaden eller oftare. 87 procent av gymnasieeleverna trivs i 
skolan, 17 procent skolkar en gång i månaden eller oftare. 
Tillgängligheten av narkotika, i synnerhet cannabis är oroande i så väl Strömstad som i övriga regionen och landet. 
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* att få vuxenvärlden överens, om nolltolerans vad gäller alkoholkonsumtion hos ungdomar. 

 

 

 

Orsak Åtgärd Operativa mål Målgrupp När  Vem  Uppföljning 

Skolfrånvaro Aktualisering av 
frånvaropolicy med 
syfte att minska 
frånvaron genom 
tidigare upptäckt. Hitta 
orsaker till frånvaro för 
att kunna sätta in rätt 
instanser. 

Minska skolfrånvaron Skolelever i 
åk F-6, 7-9 
samt 
gymnasiet 

Förankring i 
FSG 
(förvaltning 
samverkans-
grupp) under 
året 

Samverkan mellan skola, skolhälsa 
samt resurscentrum 

 

Föräldrars bjudvanor Insatser inom ramen 
för Strömstad överens*: 
Föräldracafé 
Föräldrabrev  
Information på 
föräldramöten 

Andelen ungdomar 
som bjuds på alkohol i 
hemmet ska minska  
i 2017 års 
drogvaneundersökning 

Föräldrar Löpande under 
året 
2-4 ggr/år 
1 ggr/månad 
Augusti 2017 

Drogförebyggande samordnare 
Skola  

 

 

Narkotika 
användning 

Utbildning i droger för 
lärare på gymnasiet 
och högstadiet samt 
resurscentrum. 
Fokus på cannabis.  

Ökad kunskap om 
droger 

Personal 
inom skola 

Högstadiet 
och  
Gymnasiet. 

VT 2017 Drogförebyggande samordnare 
Socialtjänst 
Polis 
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Åtgärder som pågår kontinuerligt: 
Samverkan mellan polis, skola, fritidsgård och HVB hem 
- Polisen gör besök på skola, fritidsgård och HVB hem. Polisen informerar personal om ansvar kring anmälan och brott i skolmiljö. 

SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid) 
- SSPF arbetar förebyggande för att fånga upp barn, ungdomar och unga med riskbeteende. SSPF är uppdelad i styrgrupp och operativ grupp. 

Fältsamverkan, Lägesavstämning samt planering 
- Inför storhelger så som valborg, skolavslutning, skärtorsdag genomförs planeringsmöten med skola, fritidsgård, fältassistenter, polis och kyrka. Fritidsledare ansvarar för 
att kalla till mötena. Polisen använder sig av Kronobergsmodellen1.  

Kartläggning av ungdomars drogvanor 
Inom ramen för Strömstad överens genomförs årligen fr.o.m. augusti 2016 en drogvaneundersökning för elever i åk 7-9 samt åk 1 på gymnasiet. 

Antidopningsamarbete 
Samverkan mellan träningsanläggningar, Strömstad läkarhus, polis och kommun. 

Kontinuerliga avstämningar med berörda aktörer för att ta fram gemensam helhetsbild 
 
Deltagande i nationell antilangningskampanj anordnad av Folkhälsomyndigheten 
 

 

 

                                                      

1 Kronobergsmodellen går ut på att polisen beslagtar och förstör alkohol från minderåriga ungdomar och kontaktar deras föräldrar. En annan åtgärd är att identifiera och ingripa 
mot kända langare.  
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VÅLDSBROTT 

Problembild 
Våldsläget i Strömstads kommun är generellt lågt. Att vistas i centrala delarna av Strömstad sen kväll och natt upplevs av många som otryggt. De incidenter som  finns 
rapporterade är överfall och misshandel på väg hem från krogbesök.  
Enligt statistik sker våldet efter midnatt och både gärningsmän och offer är män mellan 18-22 år. I stort sett vid samtliga brott är alkoholberusning orsaken till våldet. 
Studier visar att riskfaktorn för våldsbrott ökar ju senare krogarna stänger. För att komma till rätta med situationen krävs att kommun och polis samverkar för att få ned 
alkoholkonsumtionen. Även utbildning för krogpersonal och samverkan med krögare är viktigt.  

Även vid våld i nära relation förekommer alkohol i så gott som samtliga fall. 2016 gjordes 3 st. anmälningar på grov kvinnofridskränkning och 2015 2 st. Grov fridskränkning, 
om en gärningsman exempelvis begår misshandel, olaga hot, olaga tvång, ofredande, hemfridsbrott, våldtäkt, sexuellt utnyttjande eller andra brott av liknande slag mot en 
närstående (eller tidigare närstående) person. Merparten av de som utsätts för våld i nära relation anmäler inte. När det gäller våld i nära relation finns ett stort mörkertal.  
Det är dock viktigt med snabba och grundliga utredningar för att förhindra att våld inom relationen fortsätter. Enligt CAN har 6 procent av elever i åk 9 och 9 procent av 
elever i åk 2 på gymnasiet flera gånger upplevt våld eller hot om våld i sin hemmiljö. 

Orsak Åtgärd Målgrupp Operativa mål När  Vem  Uppföljning 

Våld i nära relation Utbildningsinsatser under våren 2017 
- utbildningsdag psykisk hälsa innehållande 
föreläsning kring våld i nära relation mellan 
unga  
- Filmvisning med efterföljande diskussion 
kring temat – Att växa upp med våld i nära 
relation anordnas av nätverket våld i nära 
relation  

Personal som 
arbetar med 
människor 
interna samt 
externa 
aktörer 

Öka 
medvetenheten 
och kunskapen 
kring våld i nära 
relation 

 
9-10 Januari  
 
 
24    April  

Folkhälsostrateg  
Nätverk våld i nära 
relation 

 

Våld i nära relation Ta fram en handlingsplan Våldsutsatta Våld i nära 
relation ska 
upphöra 

Antagande i 
BRÅ 2017 

Folkhälsostrateg 
i samverkan med 
polis och 
socialförvaltning 
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Våld i nära relation 
 

Ta fram rutiner för hur polisens 
förundersökningsledare och handläggare på 
socialtjänst arbetar mer integrerat med våld i 
nära relation, barn som våldsutsatta. 

Våldsutsatta Minska 
förekomsten av 
våld i nära 
relation 

Under året Polis  
Individ-och 
familjeomsorg 

 

Brott i offentlig 
miljö 

Ökad polisiär närvaro Medborgarna Minska 
förekomsten av 
våld i offentlig 
miljö 

Löpande 
under året 

Polis  

Rutiner för 
brottsutsatta 

Se över rutiner för samverkan mellan 
kommun, polis, hälso-och sjukvård  

Brottsutsatta Minska 
förekomsten av 
våld i offentlig 
miljö 

Under året Socialtjänst 
Polis 
Vårdcentraler 

 

Brott i skolmiljö Information till skolpersonal om ansvar kring 
anmälan om brott i skolmiljö 

Skolpersonal Minska 
förekomsten av 
brott i skolmiljö 

Under året Säkerhetssamordnare 
Polis 
Skola 

 

Våld i skolan Utbildning i våldsförebyggande arbete Skolpersonal Minska 
förekomsten av 
våld i skolmiljö 

Under året Säkerhetssamordnare 
Polis 
Skola 

 

Brott och våld i 
skolan 

Medverkan i Fyrbodalsprojekt  
”En vardag fri från våld” 

Skolelever Minska 
förekomsten av 
brott och våld i 
skolmiljö 

Uppstartsmöte 
19 april 

Hälsokällan 
Skola  
Fritid  
Folkhälsa 
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Åtgärder som pågår kontinuerligt: 
Gemensam alkoholtillsyn 
Polis och alkoholhandläggare samverkar kring alkoholtillsyn. 

Ansvarsfull alkoholservering 
Krögarträffar genomförs tre till fyra gånger/ år med krögare, polis, alkoholhandläggare, räddningstjänst, väktare och drogförebyggande samordnare. Syftet är att skapa 
dialog och informera om alkohollagens förordningar.  
Utbildning i ansvarsfull alkoholservering för krogpersonal. 

Rutiner för rapportering 
Polisen faxar rapport till socialtjänsten som erbjuder samtal vid rattfylleri, LOB2  – omhändertagna och ringa narkotikabrott  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

2 LOB Lagen om omhändertagande av berusade personer 
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TRYGGHET 
Enligt den trygghetsenkät som genomförts bland medborgarna under hösten 2016 upplever 51 procent att de känner sig trygga i sitt närområde. De som upplever sig trygga 
lyfter goda grannar, trygga bostadsområden, känslan av att alla känner alla samt närhet till hav och natur som starka positiva faktorer. 
SCBs medborgarundersökning visar att den upplevda tryggheten hos medborgarna har blivit lägre de senaste åren. Otryggheten består i rädsla för att bli utsatt för överfall 
och/eller våld främst i de centrala delarna av Strömstad och under sen kväll eller nattetid. Det finns även en oro för narkotikahandel och narkotikapåverkade personer. 
Fortkörning är också ett problem som skapar oro och otrygghet hos medborgarna.  
Medborgarna uppger även att de önskar en ökad polisär närvaro i samhället. 

 
Åtgärder som pågår kontinuerligt: 
Årligen återkommande trygghetsenkät till medborgarna 
 
Bevakning i gästhamnen 
Teknisk förvaltning samordnar med polis kring bevakning i hamnen  

Orsak Åtgärd Operativa mål Målgrupp När  Vem  Uppföljning 

Upplevd 
otrygghet 

Genomföra minst en 
trygghetsvandring  

Öka känslan av 
upplevd trygghet hos 
medborgarna 

Medborgarna 2017 Folkhälsostrateg 
Säkerhetssamordnare 
Teknisk förvaltning 
Kommunalt bostadsbolag 

 

Störande och 
olaglig trafik 

Hastighetskontroller 
Hastighetssänkande 
åtgärder 

Minska förekomsten av 
störande och olaglig 
trafik på särskilt 
utpekade platser 

Medborgarna Löpande under 
året 

Polis 
Teknisk förvaltning 

 

Ökad polisiär 
närvaro 

Bjuda in till 
dialogmöten med 
medborgarna 

Ökad dialog mellan 
polis och medborgare 

Medborgarna 2 gånger under 
år 2017 

Polis  
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Övriga samverkansområden 
Det finns även samverkansområden mellan polis och kommun som inte bara styrs av den lokala problembilden utan av nationella beslut och 
långsiktiga förebyggande strategier. 

Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism 
Alla kommuner ska ha en samordnare mot våldsbejakande extremism. Syftet är att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism, 
eftersom det är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl 
fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan.  

I Strömstads kommun är Säkerhetssamordnare utsedd att samordna det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. 
Brottsförebyggande rådet är det forum där frågan behandlas. Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism är beroende av 
information från kommunens verksamheter. Därför kommer ämnet lyftas i olika forum i kommunens samtliga verksamheter under 2017. 

Integration 
Polisen besöker flyktingboenden och HVB-hem i förebyggande syfte. 
Ett fördjupat samarbete mellan polis och kommun har initierats med syfte att säkerställa tryggheten i samband med nyanlända flyktingar. Det 
handlar i första hand om att bygga goda relationer mellan myndigheterna och de nyanlända medborgarna genom dialog och information. 
 
Grannsamverkan 
Grannsamverkan är en metod som bygger på ett samarbete mellan de boende och polisen. Syftet är att minska brottsligheten och öka 
tryggheten och trivseln i bostadsområdet. Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder. 
Grannsamverkan förekommer på många platser i kommunen. Kommunpolis är kontaktperson. 
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