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Resan till en Polismyndighet 

 

Utreda en sammanhållen polis  

 Polisorganisationskommittén  

Ombilda 23 myndigheter  

till en polismyndighet  

 Genomförandekommittén 

Genomföra reformen  

 Polismyndigheten 

2011-2012 2013-2014 2015-2016 
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Verksamhetsidé 

Närmare medborgarna, mer tillgängliga och tillsammans 

leder vi det brottsbekämpande arbetet för trygghet, 

rättssäkerhet och demokrati. 

Långsiktiga mål (3-5 år) 

• Vi finns tillgängliga där medborgarna behöver oss. 

• Vi är EN polis och skapar framgång tillsammans. 

• Vi är proaktiva och flexibla, med förmågan 

att anpassa verksamheten. 

• Vi förhindrar brott från att begås. 

• Vi har förbättrat vårt utredningsresultat. 
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•  Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete            

  och samverkansöverenskommelser  

•  Vad är Medborgarlöften 

•  2015  - Regionernas ansvar 

•  2016  - Nationell modell  

•  Vad innebär Medborgarlöften för dig och din    

  verksamhet? 

 

Disposition - innehåll 
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•1996. Allas vårt ansvar  (Ju. Dep. Ds 1996:59)                        

    Ett nationellt brottsförebyggande program  

•  2008. Handlingsplan samverkan polis och kommun.           

 För en lokalt förankrad polisverksamhet i hela landet.  

•  2010. (SKL, Brå, RPS) Handbok för samverkan i lokalt 

 brottsförebyggande arbete.     

•  2010. Pilotutbildning 13 kommuner och 9 polis-  

 myndigheter.   

•  Brå rapport 2013:5. Uppföljning av samverkan mellan 

 polis och kommun.       

 

 

Viktiga samverkansårtal kommun-polis 
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Samverkansprocessen för lokalt 

brottsförebyggande arbete 
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•  För ett tryggare samhälle 

•  ”Allas vårt ansvar” – mot samma mål 

•  Tillsammans når vi bättre resultat 

•  Tillsammans används resurserna mer effektivt 

•  Specifika kunskaper, kompetenser och resurser tas tillvara 

•  Involverar och engagerar lokalsamhället 

•  Identifiera utvecklingsområden och eventuella problem  

  

Varför ska vi samverka ? 
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• En arbetsmetod som är en del av den nya styrmodell en och är en integrerad 

del av planeringsprocessen.  

• En utveckling och förstärkning av nuvarande samverkansöverenskommelser 

mellan Polis och kommun. 

• Åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska 

brottsligheten i ett område.  

• Beskriver vad polisen, kommunen och andra samarbetspartners lovar att 

åstadkomma tillsammans.  

• Fokuserar på det som de som bor och verkar i ett område upplever som 

viktigast för att känna sig trygga och säkra.  

• Ligger i linje med polisens uppdrag och syftar till att bidra till att komma 

närmare medborgarna och nå satta mål. 

 

 Vad är medborgarlöften ? 
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POLISEN UPPDRAG 

Forts. Vad är medborgarlöften?  

        Ny styrning av Polisen 

LOKALA MÅL & MEDBORGARLÖFTEN 

NATIONELLA MÅL 
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Lokala mål och aktiviteter 

Samverkansöverenskommelse 

Medborgarlöften 

Medborgarlöften – en del av den  

lokala polisverksamheten 
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         12 kommuner och en stadsdel 

•Ta fram en samverkansöverenskommelse med 

lokala medborgarlöften för 2015 

•Utveckla hur dialog ska föras med lokalsamhället 

•Utveckla kommunikationen av medborgarlöftet 

•Ta tillvara medarbetarnas kunskaper 

 

 

 2014 Pilotprojekt - uppdraget 
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Kvantitet eller kvalitet!     Kontroll eller koll! 

Ny styrmodell. Varierande kunskapsnivåer i landet. 

Medarbetardriven utveckling. Kommunpolisernas uppdrag. 

Kommunernas engagemang. Vikten av samverkan. 

Kommunens samordnare. Socialt utsatta områden.  

Landsbygdsproblematik. Mindre tätorter. 

Medborgarnas engagemang. ”Allas vårt ansvar del 2” 

Nuläget 2015 – regionernas ansvar  
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   Nationella modellen medborgarlöfte 

  - Problemorienterat förhållningssätt - 

 

 • Kunskapsbaserat arbete / Evidensbaserade metoder 

• Lokala lägesbilder & gemensamma lägesbilder  

• SARA-modellen (scanning, analysis, response, assessment) 

• Orsaksanalys   

• Medarbetardialoger (obligatoriskt delmoment) 

• Medborgardialoger (lyssna!!) 

• Ökade och förbättrade kommunikationsinsatser  

• Samverkansöverenskommelserna ska utgöra grunden 
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• Att föra dialog med medborgare är inget nytt inom polisen. Att möta 

medborgare, både i mindre forum och i större öppna informationsmöten 

har de flesta poliser erfarenheter av. 

• Medborgardialoger (som en del av framtagandet av medborgarlöften) 

har ett annat syfte och handlar främst om att ta in medborgarnas 

kunskap om vad de upplever som problem i sitt område.  

• På så sätt fördjupas polisens och kommunens kunskap om den lokala 

lägesbilden.  

  Polisen ska i ökad omfattning lyssna                   

        istället för att informera 

Medborgardialog 
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Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

Påbörjade projektet 
medborgardialog 2006 
 

Nya former för demokrati 

• ojämnt valdeltagande 

• minskat intresse för politiska 
partier & politik 

• Ökat samhällsengagemang 
om den egna vardagen 

 

Resultat: hög kompetens och  
erfarenhet! 

->  Arbetar systematisk med 
principer, organisation, pro-
cesser för styrning, dialog, 
kommunikation och utvärdering 
samt resultat. 

 

->  Egna Policydokument 

 
• SKL 2009: 11 tankar om 

medborgardialog i styrning 

• SKL 2013: medborgardialog  

      som del i styrprocessen 

• SKL 2014: kommunikation för 
medborgardialog 
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MEDBORGARDIALOG 

MEDARBETARDIALOG 

POLISEN 

KOMMUNEN 

ANDRA AKTÖRER 

FORSKNING 

LÄGESBILD 

MEDBORGARLÖFTEN 

Så tar vi fram medborgarlöften 
SAMVERKANSÖVERENS-

KOMMELSE 

Källa: Genomförandekommittén – modifierad modell 
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Alla polisområden har erfarenhet av lokal samverkan men  

vi har kommit olika långt. 

Vi ska arbeta problemorienterat och kunskapsbaserat men 

kompetens och kunskapsnivåer varierar. 

Kommunerna är intresserade men många vet inte vad ett 

medborgarlöfte är. 

Polisen ska utse kommunpoliser och kommunerna 

förväntas utse samverkansansvarig.  

Den erfarenhet som finns i region Väst är 

      från pilotprojektet i Angered 

 

Medborgarlöften - Var står vi idag?  
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1. Vad innebär medborgarlöften för 

dig och din verksamhet?  
 

2. Vad krävs för att polisen och                

    kommunen tillsammans ska        

   lyckas? Framgångsfaktorer? 

 

 

Medborgarlöften och lokal samverkan 
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Förvänt-

ningar 

J L 

Meningsfull dialog 
• Ser koppling  

dialog – resultat 

• Förtroende: + 

Meningslös dialog 
• Ser ingen koppling  

dialog – resultat 

• Förtroende: - 

Medborgare, kommuner och lokala samverkanspartners 


