
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.

Samverkan
I lokalt brottsförebyggande arbete

Reviderad utgåva

Boken fi nns att beställa i sin helhet på Brottsförebyg-
gande rådets webbplats: www.bra.se/publikationer.

Medborgarlöften
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 
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Medborgarlöfte
Medborgarlöfte är en del av polisens och kommunens samverkansöverens-
kommelse om långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.Löftet utgår från en lokal problembild som har tagits fram och prioriterats genom medborgar-

dialog, medarbetardialog inom polisen samt egen kunskap hos både polisen och kommunen.Problembild
Under stor av året samlas mycket folk på liten yta på torget när krogarna har öppet. Det faktum 

att � era är alkoholpåverkade och vissa narkotikapåverkade innebär en ökad risk för våldsbrott 

och skapar en otrygg miljö för många av våra medborgare.Effekter
Det övergripande målet är att den upplevda tryggheten bland ska öka och att utsattheten för 

brott ska minska i området. 
Den generella uppföljningen ska ske genom polisens trygghetsmätning samt utvecklingen av 

polisanmälda brott per 100 000 invånare. 
Antalet upptäckta narkotika- och langningsbrott ska öka. Uppföljning av dessa mål ska ske 

via en rapport från polisens kriminalunderrättelsetjänst.Medborgarnas förtroende för polisen ska öka, vilket också ska följas upp genom polisens 
trygghetsmätning

Medborgarlöften För att förebygga vidare brott och öka tryggheten lovar vi att:• polisen ska vistas i krogmiljön, med extra bemanning under helger• polisen ska ta stöd av polisvolontärer i närheten av krogarna• polisen och kommunen ska göra insatser för att minska mängden alkohol och droger 
• polisen och kommunen ska erbjuda utbildning för krögare, ordningsvakter och ungdomar
• polisen och kommunen ska genomföra kontroll och tillsyn på krogarna• kommunen, genom socialförvaltningen, medverkar i fältarbetet kring krogarna till exempel 

med ungdomsstödjare
Resultatet kommer att följas upp och redovisas fyra gånger varje år.Löftena undertecknas av lokalpolisområdeschefen och kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen

Jose� n Andersson

Albin Haraldsson

Kommunstyrelsens ordförande

Lokalpolisområdeschef

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

Medborgarlöftena är den kommunikativa delen av 
samverkan. I den berättar polis och kommun hur 
de tillsammans avser att arbeta brottsförebyggande 
och trygghets-
skapande.
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SAMVERKAN

för ökad trygghet

effektivisera det 

brottsförebyggande 

arbetet



Samverkan i lokalt 
brottsförebyggande arbete
Om polis och kommun systematiskt samordnar sina 
insatser utifrån en lokal lägesbild kan det brottsfö-
rebyggande arbetet bli mer verksamt och resurserna 
användas mer e� ektivt. Det är syftet med samverkan – 
att tillsammans skapa ett mervärde. 

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. 
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Genom samverkan kan 
det brottsförebyggande arbetet 
bli mer effektivt och man kan 
nå bättre resultat.

Steg 2: Egna förberedelser
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 
De bägge parternas lägesbilder läggs ihop, och man gör 
tillsammans en analys av identi� erade problem och 
deras orsaker. Parterna enas om inriktning och fokus-
områden för arbetet, vilket formuleras i en samverkans-
överenskommelse.

Steg 4: Genomförande
Det operativa arbetet ges struktur och genomförs. Par-
terna väljer ut åtgärder som kan formuleras som med-
borgarlöften och kommuniceras till medborgarna. 

Steg 5: Uppföljning
Parterna följer fortlöpande upp arbetet och granskar 
kvaliteten på och e� ekterna av det genomförda arbetet.

Steg 1: Initiera och ingå samverkan
Kommunstyrelsens ordförande och chefen för lokal-
polisområdet fattar beslut om att samverka. Inlednings-
vis behöver kommun och polis skapa och säkerställa 
en organisatorisk struktur och förutsättningar för sam-
verkansarbetet. 

Samverkansöverenskommelse

Samverkansöverenskommelse del 1Kommunen och polismyndigheten tecknar en överenskommelse som omfattar två 
delar. Den första delen omfattar framtagandet av en gemensam problembild och de 
åtaganden som detta medför. Den andra delen omfattar de brotts- och trygghets-
problemen som parterna gemensamt prioriterar, med den gemensamma problem-
bilden som beslutsunderlag. Denna del omfattar även de åtaganden som respektive 
part förbinder sig att genomföra inom överenskommen tidsperiod.Parterna åtar sig att:

• Skapa en gemensam problembild som baseras på brott, ordningsstörningar, 
otrygghet och utveckling av samverkan i övrigt.

Samverkansöverenskommelse del 2Kommunen och polismyndigheten har med en gemensam problembild prioriterat 
följande:

• Brottstyp 1 (se bilaga 1 – gemensam problembild och analys).Parterna åtar sig att:
• Följa de beslutade åtagandeplanerna (se bilaga 2 – åtagandeplanerna)
• De beslutade åtagandeplanerna ska verkställas inom den överenskomna tidspe-

rioden och ansvaret åligger utförarna. Utförarna åläggs åter¬rapportering i en-
lighet med gällande åtagandeplaner.Kommunen den dag månad år

Jose� n Andersson
Albin Haraldsson

Kommunstyrelsens ordförande
Lokalpolisområdeschef

Kommunen

Samverkansöverenskommelsen är ett stöd för samver-
kansprocessen. Den ska skapa struktur och systematik 
i samverkan mellan polis och kommun. Överenskom-
melsen är ett gemensamt dokument, som beskriver de 
problem parterna valt att samverka om. Det bidrar till 
att ge ett helhetsperspektiv och skapa samsyn på brotts- 
eller otrygghetspro blemen, liksom på olika roller och 
arbetsfördelningen 
mellan parterna.


