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Samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte mellan
Lidköpings kommun och Polismyndigheten
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta Samverkansöverenskommelsen under 2017- 2019 mellan
Lidköpings kommun och Polismyndigheten lokalpolisområdet, Västra Skaraborg.
Kommunstyrelsen beslutar anta Medborgarlöfte för Lidköpings kommun under 2017.

Sammanfattning
Polismyndigheten lokalpolisområdet, Västra Skaraborg och Lidköpings kommun har sedan
2009 ingått samverkansavtal. Samverkansöverenskommelsen är ett verktyg för att skapa
struktur och systematik i samverkan mellan polis och kommun. Lidköpings kommun och
lokalpolisområdet, Västra Skaraborg ingår en ny samverkansöverenskommelse om samverkan
i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Överenskommelsen sträcker sig
mellan 2017-2019 och syftar till att utveckla samarbetet mellan parterna med ett gemensamt
mål att minska brottsligheten och öka tryggheten inom Lidköpings kommun.
Samverkansöverenskommelsen omfattar två delar den första delen handlar om att ta fram en
gemensam lägesbild och prioritera fokusområden för samverkan. Den andra delen av
överenskommelsen består av att utifrån prioriterade fokusområden ta fram åtgärdsplan och ett
medborgarlöfte.
I samband med att parterna undertecknar samverkansöverenskommelsens undertecknas också
ett Medborgarlöfte med särskilt fokus på, trafikanter som bryter mot trafikregler och upplevd
otrygghet på kvällar, företrädesvis helgkvällar. Medborgarlöftet beskriver ett arbete eller
åtgärd som kommunen och/eller polisen åtar sig att göra och som ska kommuniceras med
medborgarna.

Ärendebeskrivning
2008 gav Rikspolisstyrelsen ut en nationell handlingsplan om samverkan mellan polis och
kommun. Handlingsplanen angav att parterna skulle teckna samverkansöverenskommelser
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med varandra samt att arbeta enligt en särskild modell med kartläggning, gemensam
problembild, åtgärder och uppföljning. Samverkansöverenskommelsen är ett verktyg för att
skapa struktur och systematik i samverkan mellan polis och kommun.
Utifrån ovannämnda handlingsplan har Lidköpings kommun och Polismyndigheten sedan
2009 ingått samverkansavtal och det är detta avtal ska förnyas. Den nya
Samverkansöverenskommelsen sträcker sig mellan 2017-2019 och syftar till att utveckla
samarbetet mellan parterna med ett gemensamt mål att minska brottsligheten och öka
tryggheten inom Lidköpings kommun.
Samverkansöverenskommelsen omfattar två delar:
1. Ta fram en gemensam lägesbild och prioritera fokusområden för
samverkan.
2. Att utifrån prioriterade fokusområden ta fram åtgärdsplan och ett
medborgarlöfte.
Den 1 januari 2015 fick Sverige en samlad Polismyndighet till skillnad från den tidigare
uppdelningen i 21 polismyndigheter. Polismyndighetens styrmedel efter omorganisationen
innebär att verksamheten bland annat ska styras utifrån den lokala problembilden och minska
detaljstyrning. Medborgarlöften är en del av polismyndighetens nya styrmodell och ett sätt för
polisen att komma närmare medborgaren. Arbetsmetoden bygger främst på momenten
medarbetardialog,
medborgardialog
och
kommunikation
av
medborgarlöften.
Medborgarlöften ligger i polisens uppdrag och stärker möjligheterna att nå målet om en polis
närmare medborgarna. Ett medborgarlöfte är en utveckling av nuvarande
samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun och grundar sig i den lokala
lägesbild som speglar medborgarnas egna önskan om var den framtida polisiära och
kommunala resursen ska förläggas. Medborgarlöftet beskriver ett arbete eller åtgärd som
polisen och/eller kommunen åtar sig att göra och som ska kommuniceras med medborgarna.
Löftet syftar bland annat till att skapa och ta tillvara engagemang i lokal samhället, samt öka
förtroendet och nöjdheten med parternas arbete.
Sammanfattningsvis
Att ingå en Samverkansöverenskommelse och Medborgarlöfte med Polismyndigheten skapar
bättre förutsättningar för ett mer effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
Detta eftersom Polis och kommun då arbetar utifrån en gemensam problembild och
samordnar sina insatser. Samverkan bidrar med ett mervärdeför medborgarna då aktörerna
tillsammans kan åstadkomma mer, än vad en part ensam kan åstadkomma.
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