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Den här foldern ger en överblick över de nationella
modellerna för samverkan mellan kommun och polis.
Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten och
Sveriges Kommuner och Landsting stödjer arbetet
och har gemensamt tagit fram boken Samverkan i
lokalt brottsförebyggande arbete.

Medborgarlöften

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
Tanken är att deras erfarenheter och upplevelser
breddar den lokala lägesbilden.

Medborgarlöften är en utveckling och förstärkning
av samverkansöverenskommelserna. Genom
dialog får medarbetare och medborgare möjlighet
att i högre utsträckning bli en del av det lokala

Medborgarlöftena är den kommunikativa delen av
samverkan. I den berättar polis och kommun hur
de tillsammans avser att arbeta brottsförebyggande
och trygghetsskapande.
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Strukturen för en samverkan som utgår från lokala
lägesbilder kan beskrivas som en process med fem steg
i vilka arbetet initieras, planeras, genomförs och följs
upp, för att sedan starta igen.

Steg 2: Egna förberedelser

Kommunstyrelsens ordförande och chefen för lokalpolisområdet fattar beslut om att samverka. Inledningsvis behöver kommun och polis skapa och säkerställa
en organisatorisk struktur och förutsättningar för samverkansarbetet.

Kommunen och lokalpolisområdet tar fram egna
lägesbilder. Dessutom fortsätter inventeringen av den
egna organisationens ekonomiska, organisatoriska och
personella förutsättningar för arbetet.

Steg 3: Gemensamma förberedelser
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Effektuppföljning
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Kommunen och
polismyndigheten
har med en gemen
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sam problembild
prioriterat
• Brottstyp 1 (se
bilaga 1 – gemensam
problembild och analys
).
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Steg 4: Genomförande

Steg 5: Uppföljning
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De bägge parternas lägesbilder läggs ihop, och man gör
tillsammans en analys av identifierade problem och
deras orsaker. Parterna enas om inriktning och fokusområden för arbetet, vilket formuleras i en samverkansöverenskommelse.

Det operativa arbetet ges struktur och genomförs. Parterna väljer ut åtgärder som kan formuleras som medborgarlöften och kommuniceras till medborgarna.
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Kommunen och polism
yndigheten teckna
r en överenskomm
delar. Den första
else som omfattar
delen omfattar framta
två
gandet av en gemen
åtaganden som detta
sam problembild
medför. Den andra
och de
delen omfattar de
problemen som parter
brotts- och tryggh
na gemensamt priorit
etserar, med den gemen
bilden som beslut
sunderlag. Denna
samma problemdel omfattar även
part förbinder sig
de åtaganden som
att genomföra inom
respek
tive
överenskommen tidspe
riod.
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Genom samverkan kan
det brottsförebyggande arbetet
bli mer effektivt och man kan
nå bättre resultat.

Steg 1: Initiera och ingå samverkan
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Om polis och kommun systematiskt samordnar sina
insatser utifrån en lokal lägesbild kan det brottsförebyggande arbetet bli mer verksamt och resurserna
användas mer effektivt. Det är syftet med samverkan –
att tillsammans skapa ett mervärde.

Samverkansöverenskommelsen är ett stöd för samverkansprocessen. Den ska skapa struktur och systematik
i samverkan mellan polis och kommun. Överenskommelsen är ett gemensamt dokument, som beskriver de
problem parterna valt att samverka om. Det bidrar till
att ge ett helhetsperspektiv och skapa samsyn på brottseller otrygghetsproblemen, liksom på olika roller och
arbetsfördelningen
mellan parterna.
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Samverkan i lokalt
brottsförebyggande arbete

Parterna följer fortlöpande upp arbetet och granskar
kvaliteten på och effekterna av det genomförda arbetet.

