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Samverkan för ökad trygghet 

Götene kommun och Polismyndigheten region väst, lokalpolisområde västra Skaraborg förlängde i 

december 2018 vår överenskommelse om samverkan för brottsförebyggande och trygghetsskapande 

arbete för att gälla även under 2019. Syftet med överenskommelsen är att öka tryggheten och 

minska brottsligheten inom Götene kommun.  

De åtgärder som polisen och kommunen tagit fram i denna överenskommelse är kopplad till en 

gemensamt framtagen problembild baserad på lokala kartläggningar och medborgardialoger. 

Utifrån problembilden har prioriterade områden valts, och inom dessa ett antal åtgärder.  Den 

nybildade lokala brottsförebyggande arbetsgruppen, BRÅ-gruppen, utarbetar därefter ett förslag till 

handlingsplan och medborgarlöfte för 2019. 

Samverkansöverenskommelsen berör endast det som parterna kommit överens om att samverka 

kring. Därutöver kommer brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser pågå vid sidan om 

överenskommelsen. 

Medborgarlöfte 

Medborgarlöften, som är den publika delen av överenskommelsen biläggs överenskommelsen senare. 

Det är BRÅ-gruppen som ansvarar för genomförande, årsvis revidering och uppföljning av löftena.  
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Handlingsplan 2019 

Handlingsplanen ska användas som stöd för det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande 

arbetet i kommunen. Planen är framtagen genom en gemensam lokal lägesbild baserad på lokal 

statistik, medborgardialog, enkät till kommuninvånare, medarbetardialog inom polisen och 

kommunen samt tidigare arbete och erfarenheter.  

Genom god samverkan med det lokala näringslivet har problembilden kompletterats. 

Fokus under året är på att minska risken för bostadsinbrott i Götene, minska användningen av 

droger och öka tryggheten i de områden där man upplever otrygghet. 

Ett område som kommer att prioriteras under 2019 är att motarbeta användandet av narkotika bland 

unga. 

Handlingsplanen och medborgarlöftet utgår från den lokala problembilden, medborgarnas åsikter 

och den kunskap som finns inom polisen och kommunen.  

 
Medborgardialogen har skett genom bland annat följande; 

 

 elektronisk medborgardialog som funnits tillgänglig på kommunens hemsida 

 deltagande på Götenelörda’n i maj 2018 

 deltagande i Seniordagen 

 medborgardialog då kommunpolis och säkerhetssamordnare funnits i Hällekis, Källby och 

Lundsbrunn. Den har annonserats i tidning och genom anslag. 

 

Mål för det brottsförebyggande arbetet 

Det övergripande målet är att öka tryggheten och minska förekomsten av brott. Utifrån den 

gemensamma problembilden är följande områden prioriterade för 2019 års gemensamma arbete: 

Upplevd otrygghet i centrum 

Den upplevda otryggheten som invånarna i Götene upplever är främst kopplad till de centrala 

delarna av Götene och framförallt då det är mörkt ute. 

Orsak Åtgärd Ansvarig Uppföljning 

Upplevd oro 

bakom Furan 

och runt 

busstationen. 

Genomföra gemensam 

trygghetsvandring 

Kommunen 

Samhällsbyggnad 

Service och teknik 

Polisen  

AB Götenebostäder 

Fortsatt 

gemensamt arbete 

för att se 

tryggheten runt 

fastigheten Furan 

som en helhet och 

öka tryggheten 

där. 
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Upplevd oro att 

vistas ute i 

Centrala Götene 

Förberedda och temainriktade 

trygghetsvandringar med fokus på 

 Tryggheten i centrala 

Götene inklusive 

fastigheten Furan 

 Pensionärsorganisationerna 

 Belysning 

Fältvandringar med 

fältfritidsledare 

Kommun Redovisning av 

förslag till åtgärder 

 

 

 

 

Genomförda 

fältvandringar 

Inbrott i bostad 

Många invånare uttrycker en oro för att drabbas av inbrott i sin bostad och framförallt de som bor i 

villa men även de som bor i hyreshus. Ett sätt för att minska antal inbrott är att arbeta med att starta 

upp grannsamverkansgrupper. 

Orsak Åtgärd Ansvarig Uppföljning 

Hög oro för att drabbas av 

inbrott 

Öka antalet 

grannsamverkans-

grupper 

Polisen 

 

Fortsätta arbetet med att 

starta upp nya 

grannsamverkans- 

grupper 

Underlätta 

Grannsamverkansgruppernas 

arbete 

Arbeta fram en bra 

struktur för 

grannsamverkans-

arbetet i Götene. 

Kommun och 

polis 

Fortsatt information till 

nya och befintliga 

grannsamverkansgrupper. 

Möjliggöra utdelning av 

skyltar och 

informationsmaterial från 

medborgarkontoret  
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Drog- och alkoholanvändning hos unga 

Idag vet vi att det finns problem med att ungdomar använder droger och alkohol i kommunen. För 

att minska antalet unga som använder alkohol och droger är det viktigt att polis och kommun 

samverkar och erbjuder bra aktiviteter för ungdomar. 

Orsak Åtgärd Ansvarig Uppföljning 

Informationsutbyte 

mellan kommun och 

polis. 

Regelbundna möten 

mellan polis, skola, 

socialtjänst och 

fritid/ungdom i 

Drogförebyggande 

gruppen samt en aktiv 

kommunikation. 

Polisen/kommun 

 

Löpande 

Droganvändning hos 

ungdomar i Götene 

Drogfria nöjen för 

ungdomar 13-19 år, 

arrangerat av 

Fritid/Ungdom. 

Riktade insatser till 

ungdomarna 

Skapa kontakt mellan 

ungdomar och 

områdespoliserna 

Kommun 

 

 

Kommun 

Polisen 

Löpande 

Drogförekomst på 

skolan 

Genomföra 

narkotikasök med 

hund på grundskolan 

Polisen Antal genomförda 

narkotikasök med 

hund. 

Droganvändning hos 

ungdomar i Götene 

Vi har träffar med 

föräldrar och 

ungdomar på våra 

gårdar för att visa vad 

vi gör 

Föreläsning kring 

droger ihop med 

skolan 

Kommun Löpande 
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Samverkan mot brott 

Götene kommun och polisen i samverkan med näringslivet i Götene kommun arbetar för att stärka 

samverkan och därigenom öka tryggheten och sänka brottsligheten i Götene kommun. 

Som en del av samverkanöverenskommelsen och medborgarlöftena ska kommunen och polisen 

under hela avtalsperioden genomföra medborgardialoger i Götene kommun. 

Trygghetssamverkan i Götene/ Effektiv samordning för trygghet 

Telefonkonferenserna Trygghetssamverkan i Götene som en metod för att skapa en gemensam 

lägesbild skall fortsätta även under kommande år. De har utvecklats till Effektiv samordning för 

trygghet (EST) och leds numer av Samhällsskydd Mellersta Skaraborg i de fyra kommunerna 

Falköping-Tidaholm-Götene-Skara. 

Brott på karta – Embrace 

Kommunen och Polisen ska i samverkan med Samhällsskydd mellersta Skaraborg och berörda 

parter driva arbetet med Embrace vilket möjliggör att vi får ett verktyg för kartläggning och analys 

av de förhållanden som gäller vårt område. Embrace ger möjligheter till gemensam lägesbilder och 

ökar samverkan mot brott. Kommunen ska bekosta sin del av programmet som kommer att köpas 

och användas av alla fyra kommunerna i Samhällsskydd mellersta Skaraborg. 

Lokalt ska kommunen se till så att så många parter som möjligt i privat-offentlig samverkan 

rapporterar in händelser till Embrace. 

Privat-offentlig samverkan mot brott 

Kommunen och Polisen ska fortsätta samverka med det lokala näringslivet för att samordna det 

brottsförebyggande arbetet. Detta sker genom gemensamma avstämningar och deltagande i bland 

annat företagarfrukostar.  

Tillsammans mot brott – Ett nationellt brottsförebyggande program 

Kommunen och Polisen ska lokalt göra regeringens, skrivelse 2016/17:126 Tillsammans mot brott – 

Ett nationellt brottsförebyggande program, känt i kommunens olika beslutsinstanser. 

Samverkan med Länsstyrelsen 

Kommunen ska kalla Länsstyrelsens samordnare för brottsförebyggande frågor till ett besök i 

Götene under början av 2019. Kommunen och Polisen ska medverka i Länsstyrelsens aktiviteter för 

det brottsförebyggande arbetet.  

Brottsförebyggande perspektivet i kommunala plan- och 
gestaltningsprojekt 

Kommunen ska under året arbeta än mer aktivt med att lyfta fram trygghetsapekten i utformningen 

av den offentliga miljön och det kommunala plan- och gestaltningsarbetet.  
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BRÅ-gruppen 

Den nybildade BRÅ-gruppen under ledning av kommundirektören ska under året finna sina former 

för arbetet och ska höja sin kompetens kring det brottsförebyggande arbetet. 

BRÅ-gruppens organisation 

Det brottsförebyggande uppdraget läggs i verksamheten, under kommundirektören, denne bildar 

BRÅ-gruppen bestående av kommundirektör, sektorchefer, förvaltningschefen för service och 

teknik, kommunikationsstrateg samt säkerhetssamordnare. Till denna konstellation adjungeras 

kommunpolisen som ständig medlem. I övrigt bjuds de personer in som det finns behov av att 

samtala med, det kan röra som om personal från kommunens verksamheter, folkhälsostrateg, 

representanter för näringsliv, föreningar med flera. 

Uppdragsbeskrivning för BRÅ-gruppen 

BRÅ-gruppen ska: 

 Verka för utvecklad samverkan mellan Polismyndigheten och Götene kommun.  

 Utarbeta förslaget till överenskommelse, handlingsplan och medborgarlöfte, mellan 

Polismyndigheten Götene kommun och kommunens medborgare, som sedermera beslutas av 

Kommunstyrelsen. 

 Öka den kommunala åtgärdsberedskapen.  

 Följa Trygghetssamverkan och vid behov föreslå och genomföra åtgärder. 

 Följa utvecklingen lokalt och nationellt inom området. 

 Samverka med andra intressegrupper inom området. 

 Genomföra trygghetsvandring. 

Folkhälsorådet 

Säkerhetssamordnare och kommunpolis deltar i sammanträden med det lokala Folkhälsorådet och 

där rapporterar om hur det lokala brottsförebyggande arbetet fortskrider. 

Konferenser och gemensamma studiebesök 

Säkerhetssamordnare och kommunpolis deltar i görligaste mån i BRÅ:s årliga konferens ”Råd för 

framtiden” samt övriga konferenser av intresse såsom Örebro Universitets OUKRIM-dag. 

Samverkan inom Samhällsskydd mellersta Skaraborg och 
kommunsamordningscentralen 

I det för Götene-Falköping-Skara-Tidaholm gemensamma handlingsprogrammet för Skydd mot 

olyckor framgår hur Götene samverkar med övriga kommuner i det brottsförebyggande arbetet; 

Förvaltningen Samhällsskydd mellersta Skaraborg (”SMS”) är en drivande och en samverkande 

part i det lokala brottsförebyggande arbetet i samverkan med andra kommunala förvaltningar, 

polismyndigheten och andra aktörer. Kommunernas samordningscentral vid SMS samarbetar 

dygnet runt med lokala brottsförebyggande aktörer i det dagliga och operativa arbetet. I samverkan 

med lokalsamhället arbetar SMS med att öka känslan av trygghet och ”innanförskap” hos 

medborgarna för att bidra till ett socialt hållbart samhälle. 


