Bilaga till överenskommelse om samverkan polis och
kommun
Problembild/behov
Varberg är en sommarstad, vilket är positivt, men det för även med sig viss
problematik. I stadskärnan vistas under helger nattetid många människor ute,
främst i krogstråket. Rent statsiktiskt är 80 procent av alla våldsbrott
alkoholrelaterade. Samverkan behöver därför fortsätta kring restaurangernas
alkoholservering samt kring vissa ”hotspots”, exempelvis Valborg och
skolavslutningen.
För att behålla ett tryggt Varberg behöver vi även fortsätta arbetet med att öka
skyddsfaktorerna och minska riskfaktorerna. Samverkan kring brott i nära
relationer och trafiksäkerhet är viktig. Polisens stöd och kontakter med
kommunens förvaltningar behövs.
Målet för samverkan är ett tryggt Varberg.

Vad som görs idag, samverkan polis – kommun
Nätverk för trygghet och brottsförebyggande arbete
Nätverket Trygg i Varberg (TiV) inrättades under Folkhälso- och trygghetsrådet
våren 2008 och har till uppgift att bland annat vara en samordnande resurs och
motor för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande verksamhet i Varberg. I
princip ska genomförandet av alla aktiviteter ske genom ordinarie verksamheter.
Nätverket består av representanter från Varbergs kommun (socialförvaltningen,
barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, hamn- och
gatuförvaltningen,
planeringskontoret
och
stadsbyggnadskontoret),
Räddningstjänsten Väst, polismyndigheten och Region Hallands folkhälsoenhet.
Genom en bred representation i nätverket skapas goda förutsättningar att
överblicka hela det breda område som kan räknas till trygghetsfrämjande och
brottsförebyggande verksamhet med koppling till hälsa.
Exempel på samverkan som sker idag mellan polis och respektive
nämnd/förvaltning:
Hamn- och gatuförvaltningen
 Parkeringsfrågor 1 träff/halvår
 Överprövning av parkeringsanmärkningar
 Trafikregleringar såsom lokala trafikföreskrifter underställs/meddelas
polismyndighet



Remisser och tillståndsgivning, t.ex. uteserveringar

Barn- och utbildningsförvaltningen
 Alltid polisanmäla brott
 Samverkan skolavslutning/studentkommittén PS
Socialförvaltningen
 Anmälningsplikt
 LUL (Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare)
 LOB (Lagen om omhändertagande av berusade personer)
 LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall)
 Medling (12-21 åringar)
 Skellefteåmodellen: vid rattfylleri alltid kontakt angående behandling
inom 24 timmar (12-stegsprogrammet)
 Samordnad
tillsyn
restaurang/krog,
månadsavstämningar
av
ordningsvaktsrapporter och våld i offentlig miljö på/vid restaurang/krog,
utbildning i Ansvarsfull alkoholservering och Krogar mot knark
 Ungdomsrådgivningen
Räddningstjänsten Väst
 Förebyggande arbete, utbyta information utifrån problemområden
 Riskbrandområden (t.ex. utifrån pyromani)
 Yttrande, offentliga tillställningar
 Kvällstillsyner, vanligtvis vid evenemang och krogar
 POSOM
 Samordnande för Trygg i Varberg
Kultur- och fritidsförvaltningen
 Besök på ungdomsgårdar
 Ungdomsgårdarnas insatser vid t.ex. Valborg och skolavslutningen
Hamnförvaltningen
 EU-hamn, kontroller, reglerat i lag om hamnskydd
Kommunala bolagen
 Grannsamverkan på Håsten, Sörse och Brunnsberg

Kartläggning och lägesbild
Samverkan mellan polis och kommun ska ske flexibelt utifrån de behov som
finns.
Målet med samverkan är trygghet i kommunen.
Medel: Nätverket för trygghet och brottsförebyggande verksamhet ska arbeta för
att öka skyddsfaktorerna och minska riskfaktorerna.
Konkreta åtgärder: Trygg i Varberg ska minst vartannat år uppdatera den
inventering av pågående arbeten som syftar till ökad trygghet med koppling till
hälsa. Vidare ska nätverket arbeta fram en gemensam lägesbild över hur

behoven/problemen ser ut samt föreslå prioriterade arbetsområden kring vilka
samverkan bör ske.
Nätverksmöten, Trygg i Varberg: ett möte per månad (inte under semesterperiod).

Prioriterade arbetsområden
Uppdatering av de prioriterade arbetsområdena ska ske minst vartannat år (se
ovan).







Våld i offentlig miljö
Våld i nära relationer
Narkotika
Ungdomar
Tillgreppsbrott ur bostad
Trafik

Åtgärdsplan
Alkoholtillsyn
 Målsättningar:
o Minska det krogrelaterade våldet i Varbergs kommun.
o Öka samverkan och yrkesmässig förståelse mellan de lokala
tillsynsmyndigheterna (kommun/polis), krögare, serveringspersonal och ordningsvakter.
 Exempel på konkret samverkan:
o Månatliga avstämningar mellan alkoholhandläggare och
polisledningen avseende samtliga ordningsvaktsrapporter med
avvikelser samt antal anmälda fall av våld i offentlig miljö kodade
i eller omedelbar närhet till restaurang/krog. Gemensamt samtal
med krögare vid behov. Sammanställning och utvärdering görs
årsvis bl.a. som diskussionsunderlag i syfte att arbeta mot målet.
o Samordnad krogtillsyn minst varje kvartal för att förebygga och
stävja missförhållanden i krogmiljö.
o Halvårsvisa krögarträffar riktade till krögare, ordningsvakter,
serveringspersonal, polis, alkoholhandläggare/inspektörer.
Polismyndigheten redovisar sin halvårsrapport om situationen i
centrum avseende våldsstatistiken.
o Årlig utbildning i ansvarsfull alkoholservering Halland för all
serveringspersonal och ordningsvakter för att informera och stärka
personalen i sin roll.
o Årlig utbildning enligt konceptet ”Krogar mot knark” för alla
krögare och serveringspersonal för att informera och stärka
personalen i sin roll.
Tobakstillsyn
o Tobakstillsyn 2-4 gånger/år på försäljningsställen
o Årlig samordnad tobakstillsyn i hela länet (leds av Länsstyrelsen i
Halland)

Barn och unga/familj
Fördjupad samverkan mellan barn- och familjeenheten (socialförvaltningen) och
polisen genom att en socialsekreterare är stationerad på polisstationen, 20
timmar/vecka.
Samverkan skola – kultur- och fritid – socialförvaltning – polis utvecklas
ytterligare. Bland annat sker detta genom de nya rutiner avseende anmälningar om
brott på skola, som ska användas från och med år 2014.
Kultur- och fritids ungdomsavdelning ska under våren genomföra workshops
riktat till ungdomar tillsammans med polisen gällande attityder. Syftet är att skapa
dialog, en förståelse mellan tjänstemän och ungdomar.
En översyn ska genomföras för att tydliggöra vilka mötesformer/nätverk som är
aktuella.
En polis arbetar 50 % riktad till skolorna, vid behov från skolorna kontaktas
särskild utsedd polisman med ansvar för brottsförebyggande frågor.
Årliga möten utifrån Yrkesgemensam Handbok, våld i nära relation i syfte att
stärka samverkan och därmed förbättra processen.
Trafik
Varbergs kommun, som är huvudman för kommunens gator, kan bidra till
minskade olycksrisker genom att ändamålsenligt förnya gatunätet och
gaturummen. I Varbergs kommun strävas efter att skapa bostadsområden med i
gatorna maximal hastighet 30-km/tim.
Utifrån hamn- och gatuförvaltningens utredning ”Rätt fart i staden” pågår nu
genomförandet enligt plan. Utredningen anger var i tätorten som de nya
hastighetsbegränsningarna 30, 40, 60 resp. 80 km/tim bör införas. De nya
hastighetsbegränsningarna kommer att införas under åren 2013-15. För att få
bättre acceptans för hastighetsbegränsningarna bör även gaturummen i flera fall
utformas på nytt sätt. Ombyggnader av gaturummen kommer inte att kunna
utföras samtidigt med hastighetsbegränsningarnas införande utan kommer att
utföras senare.
Adekvata indikatorer för uppföljning ska tas fram, statistik gällande olyckor
analyseras och tolkas. Hamn- och gatuförvaltningen och polismyndigheten ska vid
två samverkansmöten per år diskutera åtgärder för ökad trafiksäkerhet.
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