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VÄLKOMMEN TILL 
TRYGGHETSDAG 2019 

Konferens om samverkan mellan 
kommun och polis – fokus på 
medborgarlöften 
Att kommun och polis samverkar i brottsförebyggande- och trygghetsskapande frågor är inget nytt. 
De flesta kommuner har väl fungerande samverkan och har även överenskommelser med polisen 
om hur man ska jobba tillsammans mot lokala problem. Sedan 2015 har Polismyndigheten försökt 
involvera medborgarna i det lokala brottsförebyggande arbetet genom medborgarlöften. Tanken är 
att medborgarlöftena ska förstärka och förbättra det lokala brottförebyggande arbetet.   
 
Hur hänger samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftena ihop? Varför ska kommunen 
arbeta med medborgarlöften? Vad innebär det här för kommunen? Hur påverkar det samverkan 
mellan polis och kommun? Ska kommunen också avge medborgarlöften? 
 
Under Trygghetsdagen den 17 september 2019 med tema Samverkan mellan kommun och polis – 
fokus på medborgarlöften ska vi få svar på alla dessa frågor och lite till. Vi kommer att få träffa 
SKL, Polismyndigheten och Brottsförebyggande rådet, höra om utveckling av samverkan mellan 
kommun och polis och få höra hur samverkan kan utvecklas. Konferensen hålls i SKLs lokaler på 
Hornsgatan 20 i Stockholm men kan även följas via webben var som helst i Sverige.  
Varmt välkomna till en trygghetsdag om samverkan mellan kommun och polis – fokus på 
medborgarlöften. 
 
Konferensen anordnas i samarbete med Brottsförebyggande rådet och Polismyndigheten. 
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Datum 17 september 2019, kockan 10.00 -16:00. Fika från 09:30. 

Plats Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20 i Stockholm – Lokal: Stora 
Hörsalen 

Målgrupp Tjänstemän och förtroendevalda inom kommun och region, berörda inom 
Polismyndigheten, Länsstyrelsen, näringslivet och civilsamhället. 
 

Kostnad 2500 kr exkl. moms för deltagande på plats i Stockholm. 
1200 kr exkl. moms för deltagande via webbsändning. 

Anmälan  Anmälan görs senast den 26 augusti Anmäl dig via denna länk 
Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person. 

Information Frågor kring anmälan besvaras av Resurs- och konferenssektionen, 08- 452 
70 00, konferens@skl.se 
Frågor om konferensens innehåll besvaras av Greta Berg, 08-452 79 58, 
greta.berg@skl.se 

 
 
 

PROGRAM 
Trygghetsdag Konferens om samverkan mellan kommun och polis – fokus på 
medborgarlöften 
 
Tisdagen den 17 september 2019 
 
09.00 – 10.00  Kaffe och registrering 
10.00 – 10.20  Inledning 

Rikspolischef Anders Thornberg 
10.20 – 11.00 Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete  

Hur ser strukturen ut och hur fungerar den idag? Hur hänger 
samverkansmodellen ihop med medborgarlöftena och andra 
samverkansmodeller så som EST och Fasteorin etc. 
Greta Berg, SKL, Charlotta Gustafsson, Brottsförebyggande rådet, 
Håkan Jarborg Eriksson, Polismyndigheten  

11.00 - 11.10  Kort paus 
11.10 – 11.40  Utvärdering av medborgarlöften 

Brå har följt arbetet med medborgarlöften i fyra utvalda områden, 
och utvärderat hur det har fungerat. 
Anna Hansson, enhetschef, Brottsförebyggande rådet 

11.40 – 12.10  Medborgardialog och delaktighet 
En viktig del i arbetet med medborgarlöften är medborgardialogen. 
Vad är en medborgardialog, hur kan den se ut och vilket stöd finns 
det att få?  
Nils Munthe, Sveriges Kommuner och Landsting 

12.10 – 13.00   Lunch 
 
 
 

https://www.delegia.com/app/netattm/attendee/page/87119
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13.00 – 13.40 Så samverkar vi i Lokalpolisområde Lindesberg i Region 

Bergslagen 
Stefan Toll, Kommunpolis med ansvar för brottsförebyggande och 
trygghetsskapande polisarbete i samverkan med lokalsamhället 
genom medborgarlöften och samverkansavtal. 

13.40 – 13.50  Kort paus 
13.50 – 14.30  Lokalt samverkansexempel 
14.30 – 15.15   Fika 
15.15 – 15.50 Trygghetsmätning på kommunal nivå – Brås nationella 

trygghetsundersökning redovisad på lokal nivå (NTU lokal) 
Sofie Lifvin och Maria Söderström, Enheten för statistiska 
undersökningar (ESU), Brottsförebyggande rådet  

15.15 – 16.00 Avslutning  
 
 
 
 


