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Datum

2017-06-20

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i
Svalövs kommun verksamhetsåren 2017 till 2019
Denna överenskommelse är Svalövs kommuns och polisens gemensamma
åtgärdsplan för åren 2017 till 2019.
Den är framtagen utifrån en gemensam problembild som togs fram den 16
februari på en workshop med deltagare från polismyndigheten och kommunala
verksamheter och omfattar prioriterade insatser. En arbetsgrupp utsågs vid
mötet den 16 februari och som har tagit fram samverkansöverenskommelsen
enligt workshopens huvudinriktning.
Syfte
För att nå framgång i arbetet med att öka tryggheten i Svalövs kommun krävs
att samhällets alla aktörer samarbetar. Redan idag sker samarbete inom flera
områden. Syftet med den gemensamma överenskommelsen är att utöka,
fördjupa och utveckla det preventiva samarbetet mellan kommun och Polis. Vi
vill därigenom öka tryggheten för medborgare och verksamma i Svalövs
kommun. För att överenskommelsen skall få avsedd effekt krävs långsiktigt och
systematiskt samarbete.
Utifrån en gemensam problembild har vi beslutat oss för att fokusera på
”barn och unga” i detta samverkansavtal. Vi har valt ut två huvudområden.
Dessa är:
 Insatser mot alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT)
 Utmaningen med grupperingar och polariseringar
I överenskommelsen redovisar kommunen och Polisen gemensamma insatser
och åtaganden inom dessa områden.
Varje insats ska ta sin utgångspunkt från orden: inkludering, kommunikation
och vår värdegrund ”tillsammans för Svalövs kommun”. Det vill säga, vi ska
arbeta för att alla ska känna att de är en del av vårt samhälle. Samtliga insatser
ska kommuniceras. Bilden av Svalövs kommun formas av verkligheten och
genom kommunikation, oavsett om det sker via möten, media eller på annat
sätt. Vår kommunikation ska baseras på fakta och beskriva de aktiviteter som
genomförs.
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Process
Överenskommelsen om samverkan för ökad trygghet sträcker sig över två år.
Detta är första gången som Svalövs kommun med stort deltagande och utifrån
en gemensam problembild har prioriterat vad vi ska arbeta med till och med
2019. Vid en workshop lyftes flera områden fram, men gemensamt prioriterade
vi det som i nuläget är viktigast för oss att arbeta med. Processen med att ta
fram nästa överenskommelse startar upp våren 2019 och då finns det möjlighet
att göra omtag i prioriterade områden.
Utifrån överenskommelsens två insatsområden kommer det att skapas bilagor
som konkretiserar vad som ska genomföras under avtalsperioden. Bilagorna
ska vara klara den 1 oktober 2017 och de ska revideras senast 1 oktober 2018.
Uppföljningen av bilagorna ska lämnas in till kommunstyrelsen vid årsbokslutet.
Förutom de samverkanspartners som fastställs i överenskommelsen finns
möjlighet att engagera fler parter som till exempel sakkunniga, föreningsliv och
andra myndigheter.
Lägesbild
Trygghet är inte alltid lätt att definiera. Enligt Nationalencyklopedin definieras
trygghet som ”att vara fri från oroande eller hotande inslag”. Känslan av
trygghet påverkas dels av hur den fysiska miljön är utformad men också av en
persons kön, bakgrund, erfarenhet, ålder m.m.
Välskötta platser ger människor en känsla av att någon bryr sig och tar hand
om platsen. Skräpiga, trasiga och nedklottrade platser visar brist på underhåll.
De upplevs ofta som övergivna av samhället, vilket ger upphov till otrygghet.
Även enskilda allvarliga händelser har en negativ påverkan på tryggheten.
De trygghetsmätningar som genomförts i Svalöv visar på att utvecklingen av
medborgarnas känsla av trygghet varit negativ de senaste åren. Det är färre
som känner sig trygga när man är ute en sen kväll. Det är framförallt kvinnor i
åldern 20-29 år som känner sig minst trygga. Brottsstatistiken visar dock att
andelen brott minskat för tredje året i rad.
Insatser mot droger
Många ungdomar börjar bruka tobak i tidiga år. De stora tobaksdebuterna sker i
övergångarna från mellanstadiet till högstadiet och från högstadiet till
gymnasiet.
Det finns ett samband mellan ungdomars bruk av tobak och ungdomars bruk av
andra droger. Sett utifrån detta perspektiv blir skolans tobaksförebyggande
arbete än viktigare. För att förebygga tobaksbruk bland barn och ungdomar
krävs en kombination av åtgärder som bör involvera såväl skola som föräldrar,
elevhälsa och fritid.
Missbruk av narkotika leder ofta till annan brottslighet. Handeln med narkotika
genererar också stora ekonomiska vinster i form av svarta pengar till den
organiserade brottsligheten.
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Droger är ett problem i Sverige såväl som i Svalöv. Polisens uppfattning är att
det är lätt att få tag på droger i Svalöv. De som möter ungdomar i sitt arbete
berättar att en attitydförändring skett. En del ungdomar tror felaktigt att
cannabis är ofarligt och det lyfts ibland argument som är för en legalisering av
marijuana och hasch. Som vuxen och förälder, vare sig du arbetar inom t.ex.
socialtjänst, skola eller inom föreningslivet, är det viktigt att känna sig bekväm i
hur man kan bemöta dessa argument med saklig fakta. Trenden är att
alkoholintaget minskar men fler röker hasch och marijuana.
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Samarbetspunkter för åren 2017 till 2019
Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak (ANDT)
Generella skyddsfaktorer har stor betydelse för barns psykiska hälsa inklusive
missbruk av ANDT. Lärande i sig och att gå i skolan med goda resultat leder till
minskad risk för kriminalitet och utanförskap. Att klara skolan är också den
enskilt viktigaste faktorn för barns framtida hälsa. Därför är trygg skolmiljö med
välfungerande undervisning samt en förebyggande och hälsofrämjande
elevhälsa av stor vikt för barns och ungas hälsoutveckling. Eleverna har
dessutom rätt till en undervisning där frågor som rör alkohol, narkotika, dopning
och tobak integreras i olika ämnen för att eleverna ska ges en mer sammansatt
bild av dessa områden.
1: Förtydliga Svalövs kommuns ANDT-arbete
Svalövs kommuns skolor har för avsikt att förtydliga sitt ANDT-arbete utifrån
den nationella handlingsplanen 2016-2020. Förutom det redan existerande
arbetet med en god skolmiljö kommer olika former av ny ANDT undervisning att
växa fram. Detta i enlighet med skolverkets riktlinjer och den nationella ANDT
handlingsplanen.
En kartläggning genomförs som klargör hur alkohol-, narkotika-, doping- och
tobakssituationen ser ut i Svalöv bland barn och unga.
I arbetet mot droger hos unga planerar polisen bidra med resurser för
kompetensutveckling.
Ansvarig: sektor utbildning i samarbete med Individ- och familjeomsorgen
(IFO) och Polisen.
2: Drogfri träningskultur på gym och idrottsanläggningar
I samverkan med gym och idrottsföreningar ska en träningskultur som är fri från
prestationshöjande preparat och droger säkerställas. Verksamheten ska bygga
på samverkan mellan myndigheter, föreningar, träningsanläggningar och
idrottslärare. Det kommer att bedrivas genom informationsinsatser, oanmälda
dopingtester samt vägledning till vård och rehabilitering.
Ansvarig: sektor utbildning/fritid, polisen och individ- och familjeomsorgen.

Grupperingar/polariseringar
Ett förebyggande arbete kring polarisering och grupperingar har påbörjats
genom olika satsningar i Svalövs kommun. Under 2018 ska samarbetet mellan
skola, socialtjänst och polis utvecklas genom fler, mer strukturerade och
närmare kontakter.
3: Ökad polisiär närvaro vid ungdomars samlingsplatser
I arbetet mot polarisering och grupperingar ser polisen behov av en ökad
polisiär närvaro i syfte att skapa förtroendeingivande möten med ungdomar.
Polisiär närvaro kan även öka trygghetskänslan och i dessa möten kan polisen
precis som alla vuxna förhindra osunda beteenden och att revirtänk skapas.
Ansvarig: Polisen, sektor utbildning/fritid
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4: Ökad inkludering genom planerade idrottsaktiviteter efter skoltid
Under 2017 har rektorerna i kommunens skolverksamheter och fritidschefen
träffats regelbundet för att öka inkludering genom planerade idrottsaktiviteter
efter skoltid. Under 2018 ska samarbetet mellan skola, fritid, socialtjänst och
polis utvecklas genom fler, mer strukturerade och närmare kontakter.
Tillämpning av det idrottspolitiska programmet stödjer detta arbete.
Ansvarig: sektor utbildning/fritid i samarbete med Individ- och
familjeförvaltningen och Polisen
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