Central samverkansöverenskommelse
mellan Polisområde Storgöteborg
och Göteborgs Stad
Parter
Polisområde Storgöteborg och Göteborgs Stad.

Bakgrund
Lokalt trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete i samverkan är en viktig
samhällsangelägenhet. En förutsättning för ett effektivt och långsiktigt sådant arbete är att
berörda parter kontinuerligt utvecklar fungerande samverkansformer som byggs upp utifrån
både lokala och centrala problem och förutsättningar.
År 2010 tecknades en övergripande överenskommelse i Göteborg och ett flertal lokala
överenskommelser mellan parterna för att säkerställa god samverkan.
År 2016 reviderades överenskommelsen.
År 2018 skrevs en avsiktsförklaring mellan berörda fackförvaltningar och
stadsdelsförvaltningar gällande de prioriterade områdena, enligt polisens definition, de
särskilt utsatta områdena i Göteborg med syftet att involvera fackförvaltningar och bolag i
Göteborgs Stad, för att vända utvecklingen.
Den här samverkansöverenskommelsen ersätter samtliga lokala överenskommelser och blir
central och stadenövergripande. Både stadsdelsförvaltningar och fackförvaltningar och bolag
som ingår i avsiktsförklaringen är deltagande. Stadsdelsförvaltningar är de som bjuder in och
involverar fackförvaltningar och bolag.

Överenskommelse
Polisområde Storgöteborg och Göteborgs Stad sluter härmed en ny stadenövergripande
överenskommelse. Respektive lokalpolisområde och stadsdelsförvaltning samverkar kring
Trygg i-modellen, utifrån sitt geografiska och nämndspecifika ansvar och involverar
fackförvaltningar och bolag enligt avsiktsförklaringen vid behov. Vid specifika händelser
sluter Polisområde Storgöteborg och Göteborgs Stad särskilda avtal.
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Varje år träffas polisområde Storgöteborg och Göteborgs Stads chefer och medarbetare för
en gemensam genomgång av Göteborgs samlade problembild (hearing). Gemensamma
centrala prioriteringar för kommande år tas fram.
De prioriteringar och sakområden som stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde bör beakta
särskilt i framtagandet av den lokala lägesbilden beslutas om av centrala, strategiska
samverkansgruppen vid behov.
De prioriteringar och sakområden som stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde bör beakta
i framtagandet av den lokala lägesbilden revideras av respektive stadsdel samt
lokalpolisområde vid behov.

Syfte och mål
Överenskommelsens syfte och mål är att genom strukturerad samverkan öka tryggheten och
minska brottsligheten i Göteborg. Detta strukturerade arbete har sin utgångspunkt Trygg i
Göteborg.

Arbetsprocessen Trygg i Göteborg
Modellen Trygg i Göteborg är en kunskapsbaserad modell som beaktar polisområdets och
Göteborgs Stads styrande och strategiska dokument.

Lägesbild:

Polis och stadsdelsförvaltning tar fram sina respektive lägesbilder.
Båda parterna beaktar den bild som medborgarna ger via
exempelvis trygghetsundersökningar, medborgardialoger och
liknande. Lägesbilderna läggs samman till en gemensam.

Problembild:

Polis och stadsdelsförvaltning tar gemensamt fram en
problembild som grundar sig på den sammansatta lägesbilden.
Problemen orsaksanalyseras gemensamt och slutsatser dras till
grund för en gemensam åtgärdsplan.

Syfte och mål:

En gemensam åtgärdsplan tas fram. Aktiviteterna som följer av
orsaksanalysen listas, prioriteras och nedtecknas i planen.
Respektive aktörs ansvar för genomförande av åtgärden anges.

Uppföljning:

En gemensam uppföljning följer på varje aktivitet. Uppföljningen
används därefter i det fortsatta arbetet enligt modellen Trygg i
Göteborg.

Polisen prioriterar ett lokalt problem som får ett särskilt fokus under en period – vanligtvis
ett år. Detta formuleras som ett medborgarlöfte med konkreta aktiviteter i syfte att
minska/lösa problemet.
De lokala läges- och problembilderna samt uppföljningarna utgör en grund för Göteborgs
övergripande analys och läges– och problembild. De fungerar som underlag för eventuellt
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nya centrala åtgärder som fastställs vid den årliga hearingen. Processen som beskrivs är i
ständig rörelse.

Struktur
Polisområde Storgöteborg och Göteborgs Stad
Strategisk nivå - den centrala strategiska samverkansgruppen (CSS)
För den strategiska nivån har en samverkansgrupp för trygghetsfrämjande och
brottsförebyggande bildats. Gruppen består av:
Från polisområde Storgöteborg:

Polisområdeschef. Polisområdeschefen ansvarar för
att kalla de funktioner från sin organisation som
behövs för enskilda punkter på dagordningen.

Från Göteborgs Stad:

Stadsdirektör. Stadsdirektören ansvarar för att kalla
de funktioner från sin organisation som behövs för
enskilda punkter på dagordningen.

Gruppen träffas cirka fyra gånger per år.
Kunskaps- och analysteam
Ett team som består av polisområde Storgöteborg och Göteborgs Stads samordnare för
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete bistår staden och polisen med stöd,
kunskap och analyser i arbetet. Respektive organisation bistår kunskap- och analysteamet
vid behov. Teamet träffas löpande och efter behov.
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Taktisk nivå och stödprocesser
För den taktiska nivån finns ett gemensamt nätverk: LÖK-nätverket där det lokala
arbetet (Trygg i Göteborg) diskuteras och processas. Nätverket består av
representanter från stadsdelsförvaltningarna, lokalpolisområdena
samt polisområde Storgöteborg.
Nätverket träffas två gånger per år.
Polisområde Storgöteborg och Göteborgs Stad har utsett två processledare som stödjer
SSPF-arbetet (skola, socialtjänst, polis och fritid) samt arbetet med sociala insatsgrupper i
stadsdelarna. Processledarna återrapporterar löpande till den centrala strategiska
samverkansgruppen. Processledarna har träffar löpande och efter behov.

Stadsdelsförvaltningar och lokalpolisområden
Strategisk nivå
I varje stadsdel finns lokala brottsförebyggande råd alternativt trygghetsskapande råd. Dessa
råd samordnas av respektive stadsdelssamordnare för Trygg i-arbetet. Den lokala
kommunpolisen deltar i rådens arbete. I stadsdelarna finns särskilda forum för
stadsdelsförvaltningarnas och lokalpolisens ledningar.
Operativ nivå – stadsdelar
Alla stadsdelar har ett SSPF-forum som är ett fast forum för informationsutbyte och
gemensamt arbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet. Fokus för arbetet
är barn och ungdomar som befinner sig i riskzon för destruktivt beteende och i destruktiva
miljöer.
SSPF – skola, socialtjänst, polis och fritid i samverkan
De lokala styrgrupperna för SSPF består av områdeschef för socialtjänst, skola, polis och
fritidsverksamhet. Träffas två gånger per termin. De lokala arbetsgrupperna består av
enhetschefer från socialtjänsten, rektorer från skolan, polis, socialsekreterare hos polisen
samt enhetschefer från fritidsverksamhet. Grupperna träffas löpande och vid behov. I varje
stadsdel finns SSPF-koordinatorer. De sammankallas av processledarna och träffas cirka fyra
gånger om året.
Sociala insatsgrupper
Fem stadsdelar i Göteborgs Stad samarbetar med polisområde Storgöteborg kring ungdomar
mellan 18 och 25 år genom särskilda insatsgrupper.
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Årlig hearing
Varje år träffas polisområde Storgöteborg och Göteborgs Stads chefer och medarbetare för
en gemensam genomgång av Göteborgs samlade läges- och problembild. De lokala
åtgärdsplanerna som framtagits utifrån den lokala läges- och problembilden utgör basen i
framtagandet av den centrala läges- och problembilden.

Uppföljning och utvärdering
En uppföljning av denna överenskommelse görs 2021 och därefter vartannat år.
En utvärdering av denna överenskommelse görs 2022 och därefter vart femte år.

Omförhandling och uppsägning
Överenskommelsen löper tills vidare. Parterna har rätt att upplösa eller omförhandla
överenskommelsen vid behov.

Göteborg 15 november 2018

Erik Nord
Polisområdeschef Storgöteborg

Eva Hessman
Stadsdirektör Göteborgs Stad

5

