
Samverkansöverenskommelse mellan

lokalpolisområde Eslöv och Eslövs kommun
2021—2022

För att nå  framgång i att minska  brottsligheten  och öka tryggheten krävs ett

långsiktigt och systematiskt samarbete. Den här överenskommelsen är Eslövs

kommuns och lokalpolisområde Eslövs gemensamma överenskommelse för ökad

säkerhet och trygghet i Eslövs kommun under  202l—2022.  Avtalet gäller från maj

202I  till och med december  2022  med årliga uppföljningar och möjlighet till

revidering.

Syfte och mål
Syftet med överenskommelsen är att främja. utveckla och fördjupa samarbetet

mellan kommun och polis. Detta görs genom att tydliggöra i vilka forum

samverkan sker samt när respektive organisation kan förvänta sig representation

från båda organisationer. En gemensam lägesbild beskrivs och konkreta åtgärder

redovisas i årliga medborgarlöften. Målet är att uppnå minskad brottslighet och öka

tryggheten i kommunen genom ett långsiktigt samarbete mellan kommun och polis.

Beslut
Kommunstyrelsen i Eslövs kommun och lokalpolischef för lokalpolisomrade Eslöv

beslutar avseende överenskmnmelsen.

Samverkansöverenskommelsens gällande
Samverkansöverenskommelsen gäller under tiden maj 2021—3l december  2022.

Tillvägagångssätt
Genom kartläggning såväl inom respektive organisation som gemensamt har ett

antal forum för samverkan pekats ut som särskilt viktiga att upprätthålla för att nå

målet minskad brottslighet och ökad trygghet.

Följande samverkansforum anses viktiga att upprätthålla och är forum där

respektive samverkanspart ska kunna förvänta sig representation från den andra

parten:

- Örat mot marken

— SSPE (Samverkan skola. socialtjänst polis, Eslövs Bostads AB)

- Lagstadgad tillsynsverksamhet i samverkan

Utöver dessa forum bör kommun och polis. i de fall det är lämpligt och möjligt.

samverka i sociala medier, massmedia och på annat sätt där infonnation inom

området brottstörebyggande och trygghetsskapande ska kommuniceras till

kommuninvånama
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Samverkansorganisation  för arbetet med överenskommelsen
Konnnunpolis samt kommunens trygghetssamordnare ansvarar för framtagande av

Förslag till överenskommelse samt uppföljning och eventuell revidering.

Kommunens trygghetssamordnare ansvarar för att nytt eller reviderat dokument tas

För beslut i kommunstyrelsen. Kommunpolisen ansvarar för att nytt eller reviderat

dokument tas för beslut inom polismyndigheten.

Budget
Respektive organisation bekostar sina resurser om inget annat är överenskommet

inom respektive samverkansforum.

Lägesbild, problembild och medborgarlöften
Lägesbild och problembild tas årligen fram via samverkansforumet Örat mot

marken. Utöver detta genomförs en årlig trygghetsmätning. medborgar- och

medarbetardialoger. Det inhämtade materialet utgör grunden för årliga

medborgarlöften. Medborgarlöftena syftar till att tydliggöra vad polis och kommun

ska samverka kring. De årliga medborgarlöftena kompletterar och konkretiserar

överenskommelsen om samverkan.

Eslöv den  2021-06-18
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Samverkansområden

Trygghet  i  offentlig miljö

Förbättra tryggheten  i  tunnlar och andra miljöer
[ samband med try-'gghetsv'andringar dyker det ofta upp att gängtunnlar som

tillkommit för att  skydda  fotgängare från trafikerade gator kan skapa otrygghet

genom att vara mörka. trånga och oöverblickbara. Förbättring av miljön vid

gångtunnlar och andra liknande miljöer ingår i ett ständigt förbättringsarbetc och

omfattar aspekter på vilken grönska som kantar tunneln, hur belysningen fungerar

och hur trafikerade de är.

Effektmål: alla gångtunnlar ska uppfattas som tryggare än att passera över en

trafikerad väg.

Ansvarig: Gala-trafik-park inom Miljö och Samhällsbyggnad.

30km/h begränsning i  bostadsområden
[ den aktuella hastighetsplanen ingår att 30 km/h ska vara den maximala

hastigheten i bostadsområden. Detta är ett starkt krav från allmänheten.

Effektmål: att anpassa trafiksystemet till stadens förutsättningar. Trafikmiljön ska

vara självförklarande och inbjuda till låga hastigheter till förmån för oskyddade

trafikanter. En begränsad skyltsättning gör att infonnationsflödet inte blir för ston

och oöverskådligt.

Ansvarig: Gata. trafik. park inom Miljö och Samhällsbyggnad.

Öka kulturutbudet i ytterområden
lin faktor som ökar tryggheten är att många människor rör sig i utemiljön i ett

positivt sammanhang. Kulturutbudet kan påverka denna upplevelse.

liffeklmål: Det är en jämlikhetssträvan att kulturutbudet ska vara fördelad på flera

håll i kommunen och inte barai Eslövs tätort.

Ansvarig: Kultur och Fritid.
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Trygghetsvand ringar

Ett sätt att skapa delaktighet kring tr_'ggheten  i  våra  offentliga  miljöer är att;.

gemensamt göra en trygghetsvamlring i  ett avgränsat område.  Deltagare  skall vara

de som bor och arbetar i området men även representanter för verksamheter som

kan påverka miljön. Samverkan mellan kommunens verksamheter. polis och

räddningstjänst är avgörande. Tn'gghetsvandringar måste följas upp och leda till

konkreta förbättringsåtgärder.

Effektmål: ett tryggare samhälle där alla människor upplever att de kan ta del av

utemiljön.

Ansvarig: Tillväxtavdelningen på kommunledningskontoret.

()rat mot marken
En gång i  veckan träffas kommunala verksamheter och samarbetspartners som har

direkt insyn i vad som sker  i  kommunen och skapar en lägesbild av tryggheten.

Målet med verksamheten är att knyta kontakter och infomiera varandra på ett sätt

som kan leda till förebyggande av brott.

liffcktmål: Eslöv fortsätter att vara en trygg plats att leva på.

Ansvarig: Tillväxtavdelningen på kommunledningskontoret.

Mänskliga rättighetsperspektiv på trygghet
Ett överordnat syfte med trygghetsskapande åtgärder är att alla skall känna sig

trygga  i  den offentliga miljön. Detta ställer krav på att samhällsplanerare och

trygghetsskapande myndigheter har klart för sig hur olika grupper upplever miljön.

Ett barn kan känna sig otrygg i en miljö som vuxna tycker är spännande. människor

med olika funktionshinder kan dra sig för att ta sig ut för att hindren är för stora.

Effektmål: att alla ska uppleva att de är välkomna  i  den offentliga miljön.

Ansvarig: Tillväxtavdelningen på kommunledningskontoret.
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Tidig upptäckt av barn och unga  vuxna i  riskmiljöer

SSPE  (Skola, socialtjänst, polis och cho)

Ett forum för samverkan  mellan  olika aktörer. socialtjänsten. skolan. polisen och

det kommunala bostadsbolaget. ebo. för att tydliggöra mål och riktlinjer. Forumet

koncentrerar sig till brotts— och drogiörbyggande arbete. Två grupper. en riktad till

ungdomar och en till vuxna. genomför aktiviteter i enlighet med beslut från en

styrgrupp.

Effektmål: Ungdomar i Eslöv ska få en tryggad vardag samt hjälp att skapa ett

aktivt liv.

Ansvarig: Resursavdelningen på Barn och Utbildning

Vidareutveckling av sociala insatsgrupper
Sociala insatsgruppen riktar sig till ungdomar mellan I3 och 25 som riskerar att

utveckla en kriminell livsstil. Målet är att ungdomar ska bli behöriga till gymnasiet.

att motverka rekrytering till kriminella nätverk och underlätta avhopp från dessa.

Det är en samverkan mellan olika aktörer såsom socialtjänsten. skolan. polisen.

psykiatrin.

Effektmål: Förhindra rekryteringen till en kriminell livsstil men även underlätta att

komma ur denna.

Ansvarig: Resursavdelningen på Barn och Utbildning

Socialsekreterare hos polisen
Socialsekreteraren hos polisen är länken mellan kommunen och polisen. Tjänsten

är placerad på polishuset tör ett nära samarbete med polisen. Socialsekreteraren

närvarar vid polisförhör och skriver yttranden och törhandsbedömningar gällande

ungdomar. som inte är aktuella på socialtjänstens utredningsenhet. upp till 18 år.

Tjänsten omfattar även samordning För ungdomstjänst. medling och

brottsofferstöd. Polis och socialtjänsten är beroende av varandra för att iölja

gällande lagstiftning och arbeta på ett effektivt sätt med ungdomar under 18 år som

misstänks för brott.

Effektmål: Länken mellan socialtjänsten och polisen fungera smidigt så att ingen

ungdom faller mellan stolama.

Ansvarig: Resursavdelningen på Barn och Utbildning
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"Hästvedaläger för 7:0r”
Varje skolstart åker de nya sjundeklassama pa läger. Under två dagar med

övernattning får de lära känna varandra och representanter för olika verksamheter  i

deras omgivning såsom polisen, räddningstjänsten. socialtjänsten mtl. En

motsvarighet för årskurs 3-6 är Rödölägret i början av sommarlovet.

Effektmål: Ungdomarna ska känna trygghet och tillhörighet till samhället runt

omkring dem

Ansvarig: Resursavdelningen och Grundskolan på Barn och Utbildning

Våld i nära relationer

Arbete mot hedersrelaterat våld
Barn som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck riskerar att bli allvarligt

hämmade i sin utveckling och hälsa. För att skola. anhöriga och fritidsanordnare

ska kunna uppmärksamma och stödja dessa barn behövs både kunskap och en

tydlig värdegrund. Vidare behövs en helhetssyn på hela problematiken och hjälp

till hela familjen. lin fördjupad behovsinventering om hur stödet till barn som

utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck kan utvecklas. visar att kunskapen om

hedersrelaterat våld och förtryck måste öka samt att samverkan mellan socialtjänst.

skola och polis behöver utvecklas. Gemensamma kompetenshöjande insatser

genomförs.

Effektmål: Fler barn i Eslövs kommun som utsätts för hedersrelaterat våld och/eller

förtryck uppmärksammas och får hjälp.

Ansvarig: Resursavdelningen på Barn och Utbildning

Stöd till barn som bevittnat våld

Barn som bevittnar våld riskerar ett långvarigt utanförskap om de inte får hjälp att

bearbeta sina upplevelser och får rätt stöd utifrån sina behov. Forskning visar att

pojkar som bevittnar våld hemma i högre grad riskerar att i framtiden själva utöva

våld mot närstående medan llickor riskerar att i högre grad själva bli utsatta för

våld av närstående som vuxen. Eslövs kommun ska under året utveckla arbetet med

social rådgivning till våldsutövare. ett arbete som behöver ske i nära samverkan

med närpolis. brottsoffersamordnarc vid polisen samt Kriscentrum mellersta

Skane.

Effektmål: Färre barn i lislövs kommun bevittnar våld hemma.

Ansvarig: Socialtjänst över 18 år inom Vård och Omsorg och polisen.
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Förhindra rekrytering till våldsbejakande extremism
Ett  levande  demokratiskt  samhälle  byggs på diskussioner mellan människor utifrån

olika perspektiv. ungdomar som formar sin identitet och uttrycker radikala åsikter

är en del av det samhället. Dock finns det extremistiska grupper som förespråkar

våld som metod och där bams deltagande allvarligt riskerar deras hälsa och

utveckling. Tre grupper som bejakar våld är den våldsbejakande vit makt-miljön.

den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön samt den

våldsbejakande islamistiska extremistmiljön. Den senaste tiden har rekryteringen

av ungdomar till den sistnämnda gruppen uppmärksammats i Sverige och övriga

världen. Det finns ungdomar i Skåne som planerat samt rest utomlands för att

ansluta sig till dessa grupper.

Effektmål: Färre barn ansluter sig till våldsbcjakande extremistiska grupper.

Ansvarig: Skolan samt polisen.

Alkohol och drogförebyggande arbete
Att arbeta med förebyggande insatser inom alkohol. narkotika. tobak och dopning

är av stor vikt för att motverka framtida utanförskap, skador. arbetslöshet och

social utsatthet. För att komma till stånd med ett brett arbete behövs insatser från

samtliga nivåer och aktörer i samhället. Polisen och kommunen är stora aktörer i

detta arbete. Våra pågående insatser så som. Tänk om  _  en kommunikationsinsats

för tonårstöräldrar och deras alkoholattityder. Ansvarsfull alkoholservering, Krogar

mot Knark, en samordnad alkohol— och tobakstillsyn samt dopningsfri

träningskultur ska bygga på ett aktivt samarbete från både polisen och kommunen.

Polisen och kommunen ska vara varandra behjälpliga genom att bistå varandra med

en tydlig kommunikation. förståelse och inblick. Det är nödvändigt att

gemensamma metoder. funktioner samt insatser planeras utifrån lokala perspektiv.

förutsättningar och händelser.

Effektmål: Att samverkan kring de olika insatsema fungerar effektivt. lnsatsema

måste hela tiden upprätthållas då nya generationer ständigt tillkommer. Det _vttersta

målet är naturligtvis ett drogfritt samhälle.

Ansvarig: Socialtjänst över 18 år. Vård och Omsorg

   


