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Polisen IJMark 
Samverkansöverenskommelse mellan 

Lokalpolisområde Borås och Marks kommun 

Polismyndigheten och Marks kommun träffar följande överenskommelse avseende samverkan i 
det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Överenskommelsen gäller tills vidare och 
föreslås genomgå revidering med viss regelbundenhet eller på förekommen anledning. Vardera 
parten har rätt att säga upp överenskommelsen. Om förutsättningar för att följa 
överenskommelsen ändras ska den andra parten meddelas. 

Syfte 
Det gemensamma målet med överenskommelsen är att öka tryggheten och minska brottsligheten 
för de som bor, vistas och verkar i Marks kommun genom att Lokalpolisområde Borås och 
Marks kommun fastställer och fördjupar samarbetet mellan polis och kommun. 

Struktur för det brottsförebyggande arbetet 
För att kunna arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande krävs en tydlig struktur över hur 
arbetet organiseras och bedrivs. Kommunpolisen samverkar som en direkt länk mellan 
kommunen och den lokala polisledningen. Marks kommun har ett lokalt Brottsförebyggande råd, 
trygghet- och säkerhetsrådet. 

Åtgärds plan 
Respektive part förbinder sig att följa en åtgärdsplan (se bilaga 1) och att ansvara för sin del i 
planen. 

Uppföljning 
Trygghets och säkerhetsrådet i Mark är processägare och ansvarar för att följa upp och revidera 
åtgärdsplanen. Uppföljning ska göras årligen. 

Överenskommelsen har upprättats i två lika exemplar av vilka parterna har tagit var sitt. 
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Gemensam problembild 
Kommunens och Polisens gemensamma problembild har baserats på anmäld brottslighet, 
ordningsstörningar, "Trygghet i Marks kommun" - En kartläggning och analys av behov och 
insatser. Utöver detta har polisen genomfört dialoger med medarbetare samt kommunens 
medborgare. Kommunen har parallellt med polisens arbete skickat ut analysrapporten "Trygghet i 
Mark" till koncernledningen som i sin tur tagit med sig rapporten till respektive förvaltning. På 
förvaltningsnivå har man tittat på behov och insatser utifrån egen problembild. 

Efter kartläggningen tillsattes en arbetsgrupp som bestod av representanter från de 
förvaltningarna som var prioriterade och åtgärder arbetades fram till 
samverkansöverenskommelsen. 

Atgärdsförslagen skickades sedan tillbaka till koncernledningen och trygghets- och säkerhetsrådet 
för godkännande. 

Prioriterade samverkansområden 
Utifrån den gemensamma problembilden har Marks kommun och Polisen valt att prioritera 
följande samverkansområden: 

• Ungdomsproblematik 

• Trygghet i Mark 

• Trafiksäkerhet 

• Organiserad brottslighet 

.. 



Åtgärder - prioriterade samverkansområden 

Mål Åtgärd kommun Åtgärd polis Uppföljning 
·-· . -- - - n n n - -·------- n ·--Ungdomsproblematik 

Unga i riskzoner Skapa förutsättningar för Fortsätta kommunens arbete med Kartlägga ungdomar i risk för 
Ungdomar som riskerar att få att minska antalet MAKT-verksamheten 1 att förhindra nyrekrytering 
sämre förutsättningar i ungdomar i riskzon Se över öppettider på 
vuxenlivet, så som utanför fritidsgården 
skola, kriminalitet och Stödja ungdomar som 
extremism. befinner sig i riskzon Främja ungdomsaktiviteter på 

spontanidrottsplats i Skene 

Att i möjligaste mån vara med på 
förhören i möjligaste med unga 
utifrån polisens riktade insatser, 
samt erbjuda den unge och 
familjen stöd så fort som möjligt. 

Alkohol, narkotika, dopning, Minska konsumtionen av Genomföra antilangningskampanj Genomför olika 
tobak (ANDT) ANDT bland unga. störningsinsatser för att 

Genomföra krogkontroller i upptäcka ungdomar användning 
samverkan med polis minst en av droger 
gång per år 

Medverka i mingla i Mark 
Arrangera avslutningsfest för 
årskurs 9 och gymnasiet som ett En gång per år genomföra 
drogfritt alternativ gemensam krogtillsyn 

Genomföra tobakstillsyn Genomföra tobakstillsyn i 
samverkan med kommunen. 

Skicka ut informationsmaterial 
för att förebygga användandet av Arbeta aktivt enligt 
alkohol Kronobergsmodellen med 

tidiga insatser gällande 

1 MAKT - Meningsfulla aktiviteter i Mark 



Mål Åtgärd kommun Åtgärd polis Uppföljning 
Anordna informationsmöten alkoholförtäring med 
gällande ANDT till föräldrar rapportering/ direktförverkanden 
minst en gång om året 

Snabbt stöd till familjer vid 
behov gällande ungas ANDT-
användning 

Skola, socialtjänst, polis och Att ha en känd och Ta fram arbetssätt och struktur för SSPF God samverkan med 
fritid (SSPF) fungerande struktur för Gemensamt arbete i kommunen 

arbete enligt SSPF i 
Implementera arbetsmetod och utbilda 

(GAIK), ungdomsutvecklare och berörda medarbetare i SSPF 
kommunen. fåltassistenter 

Utbilda berörda medarbetare i 
SSPF Samverkan inom SSPF 

Medling Öka antalet personer som Tydliggöra arbetssätt och struktur Uppmärksamma kommunens 
får stöd från kommunens för medling i Marks kommun. medlings tjänst 
medlingstjänst_vid behov - - ---- -· ------- - ----r.-- ~, 

Mark 
Skadegörelse/Nedskräpning Få ökad kännedom och Kartlägga och ta fram en Uppmärksamma, påtala och 

kunskap om nedskräpning handlingsplan för vilken typ av lagföra nedskräpning 
och skadegörelse i Marks nedskräpning/ skadegörelse som 
kommun. finns i kommunen (klotter, skolor, 

belysning etc). 
Minska antalet bilar som 
ligger och skräpar i Informera hur man ska ta hand om 
kommunen . bilar för skot. 

Trygghets- och säkerhetsrådet • Få kunskap om hur Genomföra trygghetsvandringar Medverka i rådet 
I Sammanslagning av medborgarna upplever sitt med tydligt syfte och mål. 

brottsförebyggande rådet och närområde utifrån Medverka i trygghetsvandringar 
trafiksäkerhetsrådet i Mark trygghets perspektivet. Genomföra 
kommun. grannsamverkansträffar i Organisera grannsamverkan, öka 

Öka och stödja samverkan med polisen. antalet grupper, bistå/handleda. 
grannsamverkansgrupperna 

I i Marks kommun 

-----' 

Brottsofferstöd Öka brottsofferstöd till Informera om möjligheter till Erbjuda brottsoffer kontakt med 
-



Minskad alkoholkonsumtion 
Medborgare upplever otrygghet 
utifrån berusning på allmän plats 
i centralorterna. 
Kontaktskapande arbete 

Trafiksäkerhet 

Mål 
brottsoffer 

Öka tryggheten för 
medborgarna på allmän 

· plats i centralorterna 

· Öka samarbetet i riktade 
frågor inom kommunens 
verksamheter 

Ökad trafiksäkerhet i 
Marks kommun 

Åtgärd kommun 
brottsofferstöd via allmän och 
riktad information. 

Genomföra besök på skolor, 
arrangemang med mera i 
samarbete med polisen 

Förverkliga resultaten av "Rätt fart 
i staden" 

Fortsätta att arbeta med 
kartläggning och åtgärder utifrån 
informationen i Strada. 

Informera medborgarna om 
planerade trafikåtgärder och 
vägplanering. 

Erbjuda professionell hjälp och 
stöd till de som åkt fast för 

Åtgärd polis Uppföljning 
---------------~ 

brottsofferstöd 

Arbeta aktivt mot 
ordningsstörningar och fylleri i 
centralorterna 

Genomföra riktade insatser i 
förväg kända evenemang 

Informera på HVB-hem 

Utifrån lokal problembild införa 
riktade trafikinsatser där det 
behövs 

Fortsätta arbete kring 
trafikövervakning samt 
kontroller av mopeder, 
motorcyklar, epa och a-traktorer 

--------~· rattfyJ!eri g~nom SMADI_T_2 _________ ~--~~-------------
Organis~rad brottslighet 
Vålds bejakande extremism Öka kunskap och 

handlingsberedskap om 
våldsbejakande extremism 

2 Samverkan mot alkohol och droger i trafiken 

Utbilda chefer och berörd personal 
i våldsbejakande extremism. 

Ta fram en handlingsplan för 
kommunens arbete med 

' våldsbejakande extremism. 

Skapa rutiner för samverkan med 
andra myndigheter i det 
förebyggande arbetet gentemot 
OB. 

Jobba med att förbygga 
rekrytering till VBE 

Skapa rutiner för sa_m_v_e_r_k_a_n __ m_ e_d_~----
--- ·--L----------------' 



Mål Åtgärd kommun 
andra myndigheter i det 
förebyggande arbetet gentemot 
organiserad brottslighet 

Åtgärd polis 
Identifiera bristande insatser och 
föreslå åtgärder 

Bistå med utbildning i VBE för 
kommunens medarbetare 

Uppföljning 


