
  
  

    
 

Samverkansöverenskommelse mellan 
Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås 

2021- 2023 
 
Samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten och Borås Stad ska ligga till grund för 
det operativa brottsförebyggande arbetet i Borås och verka för en minskad brottslighet och ökad 
trygghet. Samverkansöverenskommelsen avser en treårig överenskommelse, vilken bygger på ge-
mensamma kraftsamlingar inom följande områden: 
 

- förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon för problemut-
veckling  

- skapa trygga offentliga miljöer 
- gemensamma kraftsamlingar på områden där behoven är som störst  

 
Samverkansöverenskommelsen undertecknas av kommunstyrelsens ordförande i Borås Stad och 
av lokalpolisområdeschef Borås.  
 

Organisation  
Fritids- och folkhälsoförvaltningen sammankallar det Brottsförebyggande rådet (Brå) och den 
drogpolitiska ledningsgruppen. CKS ansvarar för det strategiska säkerhetsarbetet och arbetar för 
att motverka organiserad brottslighet. I övrigt åligger det ansvarig beslutsfattare inom respektive 
verksamhet att det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet verkställs och genomförs i 
enlighet med överenskommelsen.  
 

Brottsförebyggande rådet (Brå) 
Forumet syftar till att gemensamt identifiera behov, ta ställning till samt initiera olika trygghets-
skapande och brottsförebyggande insatser och åtgärder. Vidare är det en viktig uppgift att ”hålla 
ihop” det totala trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Borås Stad. Arbetet ska 
bygga på medborgarperspektiv, trygghet, förebyggande och välfärd. 
 
Brå har en viktig roll i att följa upp och se till att samverkansöverenskommelsen kring det brotts-
förebyggande arbetet fullföljs. I Brå skapas korta och effektiva beslutsvägar mellan de samver-
kande parterna och funktionerna ska vara:  
 

- ett forum där deltagarna har mandat att fatta beslut inom sitt verksamhetsområde 
- ansvariga för att ta fram en aktuell problembild/lägesbild 
- ansvariga för att skapa arbetsgrupper som arbetar mot de problem/utvecklingsområden 

som identifieras, utifrån behov.  
 

Samverkansformer  
Arbetet inom ramen för samverkansöverenskommelsen bedrivs i olika forum för samverkan. Pri-
märt är det Brottsförebyggande rådet och den Drogpolitiska ledningsgruppen som prioriterar, ini-
tierar och samordnar övergripande och strategiska insatser. Utöver de strategiskt övergripande 
forumen finns grupper som arbetar mer konkret för ökad trygghet, till exempel EST – effektiv 



   

samordning för trygghet, Säkerhetsnålen och Hälsosamt åldrande. Flera insatser ryms inom par-
ternas ordinarie verksamhet men förstärks genom samverkan enligt samverkansöverenskommel-
sen. Utöver befintliga forum initieras samarbeten utifrån behov som uppstår. 
 
Lägesbilder ska tas fram utifrån de samverkansområden som överenskommelsen identifierat. Det 
åligger ansvariga verksamheter att bidra med relevant kunskap till lägesbilder, vilka ska ligga till 
grund för prioriteringar i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.  
 

Polisens uppdrag 
Polisverksamheten ska bedrivas nära medborgarna. Lokalpolisområdets verksamhet utgör grun-
den för det medborgarperspektiv som genomsyrar polisens verksamhet. Arbetet ska utgå från 
den lokala lägesbilden. Under 2021-2023 fortsätter lokalpolisområdets satsningar i de särskilt ut-
satta områdena. Åtgärder vidtas på lokal nivå för att vända brottsutvecklingen och bekämpa de 
kriminella nätverk som verkar i Borås Stad. Polisens arbete ska öka tryggheten, förbättra ord-
ningen och öka förtroendet för polisen. Det brottsförebyggande arbetet ska fortsätta utvecklas i 
syfte att säkerhetsställa kontinuitet och långsiktighet i samverkan med kommun och lokala aktö-
rer. 
 
Under 2019 har Lokalpolisområde Borås tagit fram ett medborgarlöfte som gäller fram till april 
2021 och utgör ett komplement till samverkansöverenskommelsen. Medborgarlöftet är ett åta-
gande som undertecknas av lokalpolisområde Borås, AB Bostäder och Borås Stad och vilket rik-
tar sig till invånarna i stadsdelen Norrby. Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs i 
syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten på Norrby.  
 

Kommunikation 
Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet berör flera aktörer och förutsätter en nära 
dialog och samverkan med civilsamhället. Arbetet ska bygga på kunskap och samverkan och i det 
blir kommunikationen avgörande. Kunskapsbaserad information ska delges till såväl samarbets-
partners som invånare för att ge en så korrekt bild som möjligt av händelser. Borås Stad och poli-
sen strävar efter en gemensam förståelse och synsätt, vilken bygger på perspektivförståelse och en 
vilja att göra det bästa möjliga för invånarna. 

 

Samverkansområden 2021-2023 
Förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon för 
problemutveckling och kriminalitet  
 
Samverkan syftar till att främja barn och ungas delaktighet och tillhörighet i samhället, att minska 
utslagning bland unga genom att erbjuda fler och meningsfulla alternativ. Samarbeten och insat-
ser som är riktade till barn och unga i riskzonen ska intensifieras, för att förhindra att ungdomar i 
riskzonen utvecklar kriminella beteenden. Samverkan ska generellt ske inom befintliga strukturer. 
 
Strukturen för ett effektivt och samordnat förebyggande arbete för barn och unga bygger på föl-
jande samverkansområden; brottsförebyggande och trygghetsskapande, drogförebyggande, vålds-
prevention, föräldraskapsstöd och demokratiska fri- och rättigheter.  
 
Polisen förbinder sig att: 

 delta i samtliga nio lokala nätverksgrupper för barn och unga 10-16 år 

 medverka i arbetet med SIP (samlad individuell plan) vid behov 

 vara en aktiv part i arbetet vid kritiska datum  

 strategisk samverkan med Borås Stad avseende barn och unga i riskzon 



   

 
Borås Stad förbinder sig att: 

 vara sammankallande och driva de lokala nätverksgrupperna för barn och unga 10-16 år 
samt kvalitetssäkra tvärprofessionell medverkan i nätverksgrupperna 

 samordna arbetet med SIP (samordnad individuell plan) och ansvarar för att utveckla for-
mer för att stärka samverkan 

 samordna och utveckla arbetet vid kritiska datum 

 strategisk samverkan med polisen avseende barn och unga i riskzon 

 fokusera på tidiga insatser och våldspreventiva strategier  

 ansvara för utbildningar och samordningen av ANDT-coacher 

 samordna och utveckla föräldraskapsstödet samt ge relevant stöd till personal som möter 
barn och unga i sin profession.   

 

Skapa trygga offentliga miljöer 
 
De offentliga miljöerna avses att vara trygga platser för våra invånare och besökare. Det är viktigt 
att stadens torg och parker upplevs trygga och är tillgängliga så att de bidrar till rörelse och möten 
mellan människor oberoende av ålder, etnicitet eller kön. 
 
Arbetet bygger på långsiktighet och utifrån olika behov som uppstår. Systematisk samverkan bi-
drar till kartläggning, genomförande och uppföljning av insatser. 
 
Polisen förbinder sig att: 

 medverka i stadens byggprocess och samhällsplanering 

 identifiera så kallade hot-spots och aktivt arbeta med insatser kring dessa 

 uppmärksamma osäkra och otrygga miljöer och samarbeta i åtgärdsarbetet för dessa 

 vara en aktiv part i samverkansforum med Borås Stad, genom trafiksäkerhetsrådet och 
Brå-trygga miljöer. 

 samordna trygghetsskapande insatser i Centrum tillsammans med berörda aktörer 
 
Borås Stad förbinder sig att 

 inkludera trygghetsaspekten i byggprocessen och samhällsplaneringen  

 verka för trygga miljöer som är fria från narkotika, med särskilt fokus på stadens parker, 
torgmiljöer och skolgårdar utifrån aktuell kunskap och forskning 

 genomföra årliga trygghetsvandringar utifrån framtagna riktlinjer, där aktörer i lokala om-
rådesnätverk samt medborgare på respektive område involveras. 

 samordna arbetet genom Brå – trygga miljöer 

 genom Borås rent och snyggt genomföra lokala insatser för en ren och snygg miljö på 
Hässleholmen och Norrby. 
 

Gemensamma kraftsamlingar på områden där behoven är som störst 
 
I Borås Stad finns, enligt Polisens nationella operativa avdelning (NOA), två särskilt utsatta områ-
den: Hässleholmen/Hulta och Norrby. På dessa områden krävs ett särskilt nära samarbete för att 
komplettera polisens och stadens insatser samt att involvera andra samarbetspartners.  
De gemensamma kraftsamlingarna avser främst dessa två områden. Utöver en nära samverkan på 
dessa områden är det viktigt att följa andra områden för eventuell problemutveckling. Om behov 
uppstår så är det viktigt med flexibilitet i insatserna för att motverka att nya särskilt utsatta områ-
den uppstår.  



   

 
Begreppet område kan även innebära företeelser och trender som är knutna till delar av- eller hela 
Borås och som kräver särskilda insatser, såsom gängkriminalitet, stölder/rån med mera.  
 
Polisen förbinder sig att: 

 medverka i EST – effektiv samordning för trygghet, tillsammans med Borås Stad och AB 
Bostäder, på Hässleholmen/Hulta och Norrby 

 var en aktiv part i arbetet med säkerhet och trygghet i bostaden  

 motverka radikalisering som leder till våldsbejakande extremism  

 aktivt arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld  

 medverka i arbetet för säkra och trygga miljöer vid stadens olika mötesplatser, utifrån 
uppkomna behov 

 medverka i arbetet gällande avhopparverksamhet 

 samverka gällande kameraövervakning på allmän plats 
 

Borås Stad förbinder sig att: 

 medverka i EST – effektiv samordning för trygghet, tillsammans med Polisen och AB 
Bostäder, på Hässleholmen/Hulta och Norrby 

 utveckla säkra och trygga miljöer på Mötesplatsernas på Norrby, Hulta, Hässleholmen, 
Sjöbo och Kristineberg.  

 utveckla säkra och trygga miljöer i stadens bibliotek och badhus 

 genomföra trygghetsronder med berörda verksamheter- och samarbetspartners, för att 
förbättra deras arbetssituation på- och i anslutning till aktuell arbetsplats 

 medverka i arbetet med säkerhet och trygghet i bostaden  

 ansvara för det förebyggande mot hedersrelaterat våld  

 ansvara för det förebyggande arbetet gällande våldsbejakande extremism 

 utveckla avhopparverksamhet i staden 

 initiera behov och samarbeta i arbetet med kameraövervakning  
 
 

Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås träffar följande överenskommelse om 
att samverka i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Det gemensamma målet 
med överenskommelsen 2021 - 2023 är att öka tryggheten och minska brottsligheten. 
Respektive part förbinder sig att följa i dokumentet beskrivna åtgärder och ansvara för sin del i 
planen. 
 
 
Borås den    Borås den  
 
 
 
 
Ulf Olsson    Mattias Ramsö 
Kommunstyrelsens ordförande  Lokalpolisområdeschef 


