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Överenskommelsen är Svalövs kommun och Polisens gemensamma 

åtaganden och ambitioner för 2023. 
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Denna överenskommelse är framarbetad av en arbetsgrupp med representation för 

kommunens sektorer tillsammans med kommunpolisen.   

 

Arbetsgruppen består av Niklas Schörling (Trygghets- & säkerhetschef), Sebastian 

Lamberth (Beredskapssamordnare), Marie Alemo (verksamhetschef CEH), Li 

Merander (Folkhälso- & barnrättsstrateg), Johan Cöster (enhetschef 

utvecklingsavdelningen), Michael Wide (IT- & digitaliseringschef), Mattias Wiman 

(Gatu- & parkchef), Helena Johansson (T f verksamhetschef social sektor), Janny 

Bildtgård (verksamhetskoordinator social sektor) och Björn Johnsson (kommunpolis).  

 

 

 

 



 

 

 
 
 

Syfte 
För att nå framgång i arbetet med att öka 
tryggheten och minska brottsligheten i Svalövs 
kommun, krävs att samhällets många aktörer 
samarbetar. Idag sker samarbete inom flera 
områden. Syftet med den gemensamma 
överenskommelsen är att utöka, fördjupa och 
utveckla det brottsförebyggande samarbetet 
mellan kommunen och polisen. Vi vill därigenom 
öka tryggheten för medborgare och verksamma i 
Svalövs kommun. För att överenskommelsen ska 
få avsedd effekt krävs långsiktigt och systematiskt 
samarbete.  

Bakgrund 

En lagrådsremiss har presenterats av Justitie-
departementet, gällande förslag på en ny 
lagstiftning, lag om kommuners ansvar för 
brottsförebyggande arbete. 

Förslaget syftar till att säkerställa att kommuner 
utifrån ett kunskapsbaserat underlag tar ställning 
till behovet av brottsförebyggande åtgärder och 
skapar förutsättningar för samordning av det 
brottsförebyggande arbetet inom kommunen. 

Enligt den nya lagen ska kommunen ta fram en 
lägesbild över brottsligheten och utifrån denna ta 
ställning till behovet av åtgärder på längre sikt och 
besluta om en åtgärdsplan, som ska uppdateras 
och eventuellt revideras minst vartannat år. 
Kommunen ska också ta visst ansvar för 
samordningen av det lokala brottsförebyggande 
arbetet och inrätta en samordningsfunktion. 

Vidare omfattar samordningsansvaret att 
kommunen ska verka för att överenskommelser 
om samverkan träffas med relevanta aktörer samt 
att strategiska brottsförebyggande frågor hanteras 
i ett brottsförebyggande råd bestående av aktörer 
i arbetet. 

BRÅ (Brottsförebyggande rådet) föreslås äga 
uppföljningsansvaret. Länsstyrelsen föreslås 
ansvara för operativt stöd. 

Kommuninvånare ska informeras om det 
brottsförebyggande arbetet. 

  

 

 

 

 

 

Målsättning 

För att möta kraven i kommande lagstiftning ska 
Svalövs kommun under 2023, inom ramen för 
denna överenskommelse, rusta för en hållbar 
struktur kring det brottsförebyggande arbetet. 
Inom ramen för detta arbete ska samverkan med 
Polisen utvecklas, så att respektive organisation 
kompletterar varandra. Överenskommelsen ska 
komplettera medborgarlöftet genom arbete på 
lång respektive kort sikt. 

Inriktning och arbetssätt 

Polisen;  

stärka det brottsförebyggande arbetet i 
samverkan utifrån gemensamma lägesbilder och 
handlingsplaner genom; 

 årliga trygghetsmätningar och ökat antal 
aktiviteter där medborgare möts och 
kunskapen om deras behov stärks 

 proaktivt förhållningssätt och 
kunskapsbaserat arbetssätt 

 brottstriangeln (rutinaktivitetsteorin) 

 problemorienterat polisarbete/SARA-
modellen 

 situationell brottsprevention 

Kommunen; 

 inrätta en samordningsfunktion 

 inrätta ett strategiskt brottsförebyggande 
råd 

 lägesbild och åtgärdsplan på lång sikt 

 information till kommuninvånare  

 brottsförebyggande inriktning i alla 
verksamheter 

 kommunövergripande främjande och 
förebyggande arbete utifrån risk- och 
skyddsfaktorer för långsiktigt 
brottsförebyggande arbete 

 
Exempel på gemensamma aktiviteter för att 
skapa lägesbild: 
 

 polisens trygghetsmätning 

 kontinuerliga medborgardialoger 

 involvera närings- & föreningsliv 

 brottsförebyggande råd med bred 
samhällsrepresentation 

 systematik mot broken windows-effekter 

 systematisk riskhantering 
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