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Probleminventering och åtgärdsplan utifrån
samverkansöverenskommelsen mellan Trollhättans Stad och
Polisområde östra Fyrbodal 2021
Bakgrund
Trollhättans Stad och polisområde östra Fyrbodal har sedan 2010 haft en
samverkansöverenskommelse gällande det gemensamma brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet i Trollhättans kommun. Överenskommelsen syftar till att
öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen samt att utveckla och stärka
samverkansformer mellan polisen och Trollhättans Stad. Inom ramen för
överenskommelsen ska polisen och Trollhättans Stad ta fram en årlig åtgärdsplan
baserad på en gemensamt framtagen problembild. Trollhättans Trygghetsgrupp
ansvarar för revidering och uppföljning av åtgärdsplanen som återrapporteras i
styrgruppen bestående av Kommunstyrelsens presidium, stadsdirektören och
lokalpolisområdeschef i östra Fyrbodal. Åtgärdsplanen kopplas till en handlingsplan
som genom stadens trygghetsgrupp och berörda parter utvecklas och intensifieras med
utgångspunkt i ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete via kartläggning,
orsaksanalyser, åtgärder och uppföljning.

Gemensam problembild
Arbetet med en gemensam problembild utgår från aktuell lägesbild, brottstatistik och
medborgardialoger. En gemensam dialog kring aktuella problemområden förs
kontinuerligt mellan polisen, staden och andra samverkande parter i Trollhättans
Trygghetsgrupp. I samband med framtagandet av nytt medborgarlöfte har allmänheten
inbjudits att lämna synpunkter i en webbaserad medborgarenkät och som
sammanställts i Medborgarlöfte i Trollhättan 2021 diarienummer: KS 2020/00859

Begrepp
Säkerhet och trygghet
Säkerhet definieras som den faktiska risken att utsättas för brott och
ordningsstörningar, medan tryggheten är individens upplevelse av säkerheten/risken.
Trygghet som begrepp är inte helt okomplicerat, eftersom det bygger på individens
upplevelse. Det är inte alltid som de människor som rent objektivt löper liten risk att t ex
drabbas av brott har samma uppfattning/upplevelse av situationen.
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Social hållbarhet
För att fånga det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet krävs en komplex
bild som innefattar perspektiv på lång och kort sikt med fokus på de globala målen.
Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl
ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Globala målens ledord är Leave
No One Behind och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas
utanför i utvecklingen. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter
och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och
annan ställning. Även om många länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med
minskad fattigdom under de senaste decennierna, så har klyftorna ökat både inom och
mellan länder. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors
möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen. En lokal utmaning i Trollhättan
är omfattningen barn som lever i familjer med låg inkomststandard

Utsatt område
Trollhättans stad har enligt Nationella operativa avdelningens definition ett såkallat
utsatt område geografisk avgränsat till Kronogården,Lextorp och Sylte. Ett utsatt
område är ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg
socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Inverkan är
snarare knuten till den sociala kontexten i området än de kriminellas utstuderade vilja
att ta makten och kontrollera lokalsamhället. Påverkan kan utgöras av direkta
påtryckningar, exempelvis genom hot och utpressning, eller indirekta, som: offentliga
våldshandlingar som riskerar att skada tredje man, narkotikahandel som bedrivs öppet
och ett utåtagerande missnöje mot samhället. Effekten blir att de boende i området
upplever otrygghet, vilket i sin tur leder till en minskad benägenhet att anmäla brott och
att medverka i rättsprocessen. Tillit blir det skyddsvärda på individ-, grupp- och
samhällsnivå.

Tryggt näringsliv
Det har gjorts olika beräkningar vad olika brottskategorier kostar samhället. Eftersom
mer vardaglig brottslighet uppfattas som ett problem för över hälften av svenska
företag genomförde Svenskt Näringsliv en undersökning om hur medlemsföretag
påverkas av brottslighet. Endast de direkta kostnaderna beräknades till 55 miljarder
kronor per år i Sverige (mängdbrott som stölder, skadegörelse och bedrägerier). Ett
önskat prioriterat område av det lokala näringslivet är ett stärkt trygghetsarbete.

Kunskapsbaserat
Till denna övergripande samverkansöverenskommelse kopplas en handlingsplan med
syfte att formulera en struktur för de övergripande prioriterade samverkansområden
och andra stadsövergripande samverkansinsatser. I handlingsplanen specificeras mål,
inriktning, ansvarsfördelning, aktiviteter, tidsplan och uppföljning av respektive
övergripande samverkansområde. Handlingsplanen följs upp löpande och i slutet av
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varje år sammanställer den övergripande Trygghetsgruppen resultat och genomförda
åtgärder samt tar fram en plan för kommande år. Arbetet som bedrivs i enlighet med
handlingsplanen skall präglas av både social- och situationell brottsprevention.
För att samordna ett lokalt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete behövs
en lokal lägesbild om brott och otrygghet. För att kunna göra bra orsaksanalyser
kommer kommunpolis och kommunala samordnare behöva stöd från andra som t.ex.
trygghetsgruppen, underrättelsepersonal, controllers, analytiker eller andra experter.
Utifrån orsaksanalysen enas parterna om inriktning, fokusområden, mål och
uppföljning. Under året kommer utformandet av kommande lokala
samverkansöverenskommelsen utgå från ett stärkt kunskapsbaserat arbetssätt.

Åtgärdsplanens prioriterade samverkansområden 2021
Prioriterade områden utgår från rekommendationer från Brottsförebyggande rådet,
lokal brottsstatistik, lokal lägesbild, genom regelbunden dialog och informationsutbyte
mellan Trollhättans Stads verksamheter och polisen samt medborgardialoger. I
handlingsplanen formuleras en struktur för de prioriterade samverkansområdena med
mål, ansvarsfördelning, åtaganden och uppföljning av respektive samverkansområde.
Prioriterade områden 2021 är:
•

Grov brottslighet och kriminella nätverk

•

Narkotika

•

Sexualbrott

•

Utsatt område

•

Stärka det situationella brottsförebyggande perspektivet vid byggprocesser och
nyetablering via Social konsekvensanalys (SKA) samt vid specifika identifierade
behov.

•

Våldsbejakande extremism

•

Samverkan med civilsamhället bl a i form av trygghetsvandrare, grannsamverkan
och trygghetsronder

För ett stärkt barnperspektiv är det angeläget att arbeta med åtgärder som riktar sig till
unga.

Samverkansinsatser 2021
Detta gör Trollhättans Stad och Polisområde Östra Fyrbodal gemensamt:
•

Gemensamt strukturera ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete i form
av en handlingsplan för arbetsmodell, analys och åtgärder samt årshjul
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Genomföra en Trygghetsundersökning riktad till stadens medborgare samt
årligen upprätta ett medborgarlöfte till invånarna
Ingår i stadens Trygghetsgrupp samt fokusgrupper kopplade till prioriterade
områden
Genom regelbunden dialog och informationsutbyte mellan Trollhättans Stads
verksamheter och polisen skapar en aktuell lägesbild
Genom regelbunden dialog kartlägga aktuell lägesbild med särskilt fokus på
våldsbejakande extremism
Är aktiva i Sociala insatsgruppen (SIG) och Tidig upptäckt tidig insats (TUTI)
Delta i utbildning och fortbildning av trygghetsvandrare och
grannsamverkansområden
Bidrar aktivt till två gemensamma informationsmöten för allmänheten inom
Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel om Pengar (ANDTS)
Arbetar förebyggande mot dopning och narkotika i våra certifierade
anläggningar
Genomför tillsyn mot krogar, med inriktning mot narkotika, överservering och
ansvarsfull alkoholservering inklusive Krogar mot knark.

Detta gör Polisområde östra Fyrbodal:
•
•
•
•

Har fortsatt synlighet på allmänna platser
Områdespolisverksamheten i utsatt område ska fortsätta och prioriteras även
under 2021
Riktade insatser mot narkotika med fokus på grov organiserad brottslighet
Vidareutveckling av funktionen strategisk kontaktperson

Detta gör Trollhättans Stad:
•
•
•

•
•
•

Fungerar som sammankallande till den brottsförebyggande styrgruppen
Sammankalla till Trollhättans Trygghetsgrupp
Arbetar aktivt med uppsökande hälsofrämjande verksamhet med dialog och
kunskapsspridning till barn, unga och föräldrar om normer, makt och rasism i
samhället.
Arbetar aktivt med information och kunskapsspridning till barn, unga och vuxna
om Alkohol , Narkotika ,Doping,Tobak och Spel om Pengar (ANDTS)
Samordnar arbetet med grannsamverkansområden, trygghetsvandrare och
systematiska trygghetsronder
Kompletterar polisens trygghetsskapande åtgärder genom att vid behov anlita
ordningsvakter i berörda områden
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Uppföljning
Samtliga ansvariga ska följa upp sina respektive samverkansområden varje år.
Redovisningen ska redovisas för styrgruppen under första kvartalet varje år. Denna
åtgärdsplan gäller under 2021 och 2022 tas en ny plan fram. Uppföljningen kommer att
belysa vad som har genomförts, vem som har samverkat kring aktiviteten samt
eventuella effekter som aktiviteten har resulterat i.
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