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Samverkan for okad trygghet
Mariestad och Tdreboda kommuner tecknar riverenskommelser med Polismyndigheten i
Viistra Gdtaland, Polisomride Skaraborg om samverkan i det brottsftirebyggande och
trygghetsskapande arbetet. Syftet med tiverenskommelserna iir att uttika, fdrdjupa och
utveckla samarbetet mellan kommun och polis.
Handlingsplanen har som utgingspunkt en gemensam problembild och de itagande som detta
medftir. Denna problembild har baserats pA uppgifter om brott, ordningsstorningar och
otrygghet. Kommunernas styrgrupp har prioriterat fyra omriden ftir kommunernas
trygghetsskapande och brottsftirebyggande arbete (se nedan). Handlingsplanen ska ses som ett
"levande" dokument och detta innebiir konkret att handlingsplanen kan ft)riindras utifr6n
ftiriindrade ftiruts[ttningar i kommunerna.

Samverkansiiverenskommelse
Mariestad, T<ireboda kommuner och Polisomride Skaraborg har med en gemensam
problembild prioriterat ftiljande omriden:

. Vild i niira relation
. Ungdomar i riskzon och unga kriminella
. Yrkes- och livsstilskriminella
. Trafikbrott och trafik som stiirande element
Avtalet giiller ftir iren 2014 - 2015
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Syfte
Samarbetsavtalet med tillhrirande handlingsplan har tagits fram i samarbete mellan Polisen,
Mariestad och T<ireboda kommuner. Tanken med avtalet iir att likrikta och utveckla
samarbetet ftir att tillsammans minska brottligheten och tika tryggheten. Tillsammans har man
enats om prioriterade omriden ftir att minska brottsligheten, hjiilpa kriminella att bryta ett liv i
kriminalitet samt finga upp och hjalpa brottsoffer.

. VAld i niira relation
. Ungdomar i riskzon och unga kriminella
. Yrkes- och livsstilskriminella
. Trafikbrott och trafik som sttirande element

Arbetsmetod
Det lokala brottsftirebyggande ridet iir processiigare fcir samverkansavtalet. R6det har en
st<ittande och sammanhillande uppgift gentemot kommunernas ansvariga verksamhet. Varje
verksamhet iir i sig ansvarig ftir att arbetet drivs framit inom de prioriterade omridena.

Varje prioriterat omride har en handlingsplan med itgArder, ansvarig och milsflttning.
Handlingsplanen ska anviindas av verksamhetema som ett verktyg ft)r planering och
genomftirande av uppdragen inom enhetens verksamhetsomride. Verksamheterna skall 3 (tre)
gfinger per 6r grira en uppftiljning av genomftirda insatser och resultatet av dem.

Avtalstid
Samverkansavtalet tecknas ftir Aren 2014 t.o.m.2015. Handlingsplanen tir ett levande
dokument och ska ftir[ndras om ftirutsiittningarna ftir avtalet ftiriindras. Handlingsplanens
itgiirder ska firligen revideras. Avtalet ska fortsattningsvis lcipa river en tid om2 2r.

Samverkansformer
Parterna i avtalet har utdver avtalet sin ordinarie verksamhet och uppdrag att ta h?insyn till.
Fcir att samverkan ska kunna fungera pA ett bra och effektir,t s[tt iir det viktigt att samarbetet
priiglas av en <ippen dialog mellan kommunerna, polisen och dvriga inblandade.
Kommunikationen med allmiinheten genom media ska utvecklas och ha en inriktning pi en
gemensam syn pA problemen och mcijlighet till dess l6,sning. Genom en dppen dialog ska man
locka allmiinheten att engagera sig i det brottsftirebyggande arbetet och tillsammans cika
tryggheten i kommunerna.

