
  Bilaga 2 

Bilaga 2 till samverkansöverenskommelse Bromölla kommun och Polisen avseende 
perioden 1 jan 2021 - 31 dec 2024 

 
Inledning 
Syftet med bilaga 2 är att närmare beskriva, de i samverkansöverenskommelsen, 
fokusområdena som identifierats.  
 
Fokusområden 

1. ANDTS 
Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar. 
 
Det nationella målet med ANDTS-strategin är ett samhälle fritt från narkotika 
och doping, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol, 
ett minskat tobaksbruk och förebygga spelproblem.  
 
Denna strategi är nedbruten till regional nivå och lokal nivå i Bromölla 
kommun. Här kan kommunen och polisen samverka förebyggande i tidiga 
åldrar. Genom exempelvis informativa möten, samverkan med gym, 
Kronobergs-modellen avseende alkohol, tillsyner mm. 

 
2. Brottsaktiva 

De brottsaktiva 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 
brottsaktivas brottslighet, förutsätter att en brottsaktiv med missbruksproblem 
erbjuds vård. För att ur ett samhällsperspektiv nå största möjliga effekt av 
polisen insatser måste därför samverkan ske med andra myndigheter och 
organisationer. Kommunen är här en viktig samverkanspartner. 
 

3. Brottsförebyggande arbete riktat till barn/ unga 
Barn, ungdomar och unga vuxna är grupper som samhället särskilt ska stötta och 
skydda. Brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet som syftar till 
att minska utsattheten i dessa grupper ska särskilt prioriteras. 
 
Polisen och socialtjänsten skall ha en kontinuerlig och nära samverkan för att 
effektivt kunna genomföra riktade insatser mot ungdomar i riskzonen. Samt 
eftersträva ett långsiktigt samarbete med andra berörda kommunala aktörer. 
Andra samverkanspartners i arbetet kan vara barn, unga, föräldrar mm.  
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4. Medborgardialog/ Medborgarlöfte 
Dialog med företrädare för Kommunen och Polisen är efterfrågade av de som 
bor och vistas i Bromölla kommun. Både Polisen och Kommunen har var för sig 
och tillsammans målsättningen att i så hög utsträckning som möjligt delta i 
dialogmöten i lokalsamhället för att utöka kontaktnätet samt ge invånarna och 
besökare möjligheten att få svar på frågor om den lokala verksamheten. 
 
Medborgarna blir på detta sätt en naturlig del i processen med att ta fram 
medborgarlöften. Som syftar till att ta reda på vad de som bor och verkar i 
området upplever som viktigast för att känna sig trygga. 
 

5. Minska bostadsinbrotten 
Bostadsinbrotten har på senare år minskat i Sverige och i Bromölla. Trots den 
positiva utvecklingen skapar bostadsinbrotten upplevd otrygghet. Den positiva 
utvecklingen kan dessutom snabbt förändras och försämras. För att möta detta 
kan allmänhet, polisen och kommunen m.fl. kan fortsätta samverka genom den 
evidensbaserade metoden Grannsamverkan. 
 

6. Trafiksäkerheten 
Trafikolyckor medför ofta ett stort personligt lidande för de iblandade parterna 
samtidigt som samhällets kostnader blir stora. Ett aktivt förebyggande arbete bör 
göras i samverkan för att minska olycksrisker och öka tryggheten. 
 

7. Trygghetsmätningar 
Sedan ett antal år tillbaka genomförs Polisens trygghetsmätning i samverkan 
med kommunen. Syftet är att ta reda på hur allmänheten uppfattar sin omgivning 
ur ett trygghetsperspektiv. Mätningarna ger en god bild av allmänhetens 
uppfattning i olika frågor. Resultatet  används sedan tillsammans med annan 
information som grund i planeringen av brottsförebyggande och 
trygghetsskapande insatser. Insatser som ska genomföras av Polisen tillsammans 
med andra aktörer i samhället för att öka tryggheten och minska brotten. 

 
8. Trygghetsvandringar 

Trygghetsvandringar är en effektiv metod för att upptäcka och åtgärda platser 
som upplevs som otrygga. Grundtanken är att de som bor och verkar i 
lokalsamhället har störst kunskap om platsen. Det kan vara ett bostadsområde, i 
skolan mm. Inför en trygghetsvandring bjuds flera olika aktörer in. Så som 
politiker, tjänstemän hyresvärdar, elever mm. På så sätt främjas samarbeten 
mellan olika kompetenser i kommunen. Trygghetsvandringen blir också ett 
demokratiskt verktyg för medborgaren att förmedla sina åsikter till beslutsfattare 
i kommunen. 
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9. Våld i nära relation 
Polisens arbete med personer som utsätts för våld i nära relation har utvecklats 
mycket. För att stötta våldsutsatta personer i deras beslut att förändra sin 
livssituation är skyndsam kontakt med Kommunen en avgörande del i 
förändringen för den enskildes livssituation. 
 

10. Våldsbejakande extremism 
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller 
miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar 
våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Med våldsbejakande extremism avses den 
våldsbejakande islamistiska miljön, den våldsbejakande högerextremistiska vit 
makt miljön och den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön. 
Polis och Kommunen är två av huvudaktörerna för att kunna bygga nätverk som 
motverkar radikalisering och extremism i lokalsamhället. 


