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Samverkansöverenskommelse mellan lokalpolisområde 
Kävlinge och Burlövs kommun 2020—2023 

 
Inledning 
Detta dokument är en överenskommelse mellan lokalpolisområde Kävlinge och Burlövs kommun och 
syftar till att övergripande beskriva parternas samverkansarbete. Inriktningen för det gemensamma 
arbetet är att öka medborgarnas upplevda trygghet och att de inte ska utsättas för brott.  

Ansvar  
Kommunstyrelsens arbetsutskott är, tillsammans med chefen för lokalpolisområde Kävlinge, 
ansvariga för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i kommunen. En styrgrupp för 
arbetet har bildats, i den ingår chefen för lokalpolisområdet, kommunstyrelsens ordförande (M), 
partigruppsledare (S) samt kommundirektören.  
 
En viktig del i samverkan är samordning och kvalitetssäkring av arbetet. I kommunen vilar ansvaret 
för samverkansöverenskommelsen på samtliga nämnder och förvaltningar men samordnas och följs 
upp av kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen. Hos polisen vilar ansvaret på hela 
polisorganisationen men samordnas och följs upp av kommunpolisen 

I ett nära samarbete detaljplanerar parterna samverkansformerna så som till exempel 
mötesstrukturer. Ett exempel på en sådan detaljplanering är att polisen och kommunen förstärker 
sin samverkan i samband med att akuta situationer uppstått så att en aktuell och ömsesidigt 
uppdaterad lägesbild skapas.  
 
Kommunpolis och kommunledningsförvaltningen detaljplanerar samt säkerställer att 
samverkansfrågor bedrivs i en utvecklande och framåtskridande anda. De ansvarar även för att en 
kvalitativ uppföljning genomförs av gemensamt planerade aktiviteter. Uppföljningen ska innehålla 
analys och rekommendationer för fortsatt samverkan och ska ligga till grund för en kontinuerlig 
uppdatering av aktivitetsplanen. 
  

https://polisen.se/
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Organisation för arbetet 
Styrgrupp: 
Styrgruppen ger förutsättningar för samverkan, förankrar och ger mandat för arbetet med ansvar för 
att visioner bryts ned till realiserbara, konkreta mål och delmål. I ansvaret ingår även att:  

• anta åtgärdsplaner 
• uppföljning av att åtaganden genomförts 
• ansvara för att uppföljningar görs och möjliggöra dem genom att avsätta finansiering och 

kompetens 
• skapa rutiner för uppföljning och bestämmer vid vilka tidpunkter gruppen ska informeras 

Beredningsgrupp 
Beredningsgruppen består av kommunpolis och tjänstepersoner i ”Örat mot marken” samt 
ytterligare några funktioner i kommunen med ansvar och insyn i det brottsförebyggande arbetet. 
Deltagarna i beredningsgruppen ska fungera som en länk mellan styrgruppens beslut om insatser och 
utförandet av dem. Utöver det kan gruppen aktualisera behov av insatser för sitt arbete där det krävs 
mandat från styrgruppen. 

• arbetar strategiskt med planering, utformning och uppföljning av det brottsförebyggande 
arbetet 

• ansvarar för att tillsätta arbetsgrupper som utför de arbetsuppgifter som 
samverkansbesluten kommer att innehålla 

• ansvarar för att planerade åtgärder verkställs 

Tjänstemannafunktioner i beredningsgruppen 
Ordinarie  
1-2 representanter, chefsnivå UKF 
1-2 representanter chefsnivå, SF 
1 representant chefsnivå, från kommunteknik/fastighet  
1-2 representanter kommunledningsförvaltningen  
 

Arbetsgrupper 
Varierande arbetsgrupper kan tillsättas av beredningsgruppen utifrån uppdrag ifrån styrgrupp, dessa 
ska vara tidsbegränsade. Den som är sammankallande i arbetsgruppen ansvarar för gruppens arbete 
och rapporterar löpande till beredningsgruppen om pågående arbete. Sammankallande i respektive 
arbetsgrupp, ansvarar även för dokumentation och löpande uppföljning. 
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Kommunikation 
Kommunikation är en viktig faktor i arbetet med att förhindra brott och för att sprida kunskaper om 
polisens samt kommunens förebyggande arbete. En gemensam kommunikationsplan ska därför 
arbetas fram där det beskrivs hur kommunikationen till och från parterna ska fungera. Vid behov ska 
särskilda kommunikationsplaner för enskilda ändamål tillämpas. 

Målsättning 
Kommunens olika verksamheter har tillsammans med kommunpolisen arbetat fram en gemensam 
lägesbild som ett underlag för att formulera en samverkansöverenskommelse för åren 2020-2023. 
Lägesbilden bildar grunden för ömsesidiga åtaganden där en övergripande inriktning för det 
gemensamma arbetet är, att verka för en ökad trygghet och förebygga att medborgare utsätts för 
brott i Burlövs kommun.  

Fokusområden för samverkan 
Samverkansöverenskommelsen tar sin utgångspunkt från boken ”Samverkan i lokalt 
brottsförebyggandearbete”. Utifrån en gemensamt framtagen lägesbild för Burlövs kommun och 
lokalpolisområde Kävlinge har det tagits beslut tagits om att satsa på samverkan kring följande tre 
fokusområden. 

1. Förebygga och bekämpa att ungdomar hamnar i kriminalitet och drogberoende genom tidig 
upptäckt och preventiva insatser 

2. Förebygga och minska våld i nära relationer genom att tidigt upptäcka individer som riskerar 
att utsättas för eller är utsatta för denna form av våld 

3. Förebygga och bekämpa mängdbrott genom bland annat grannsamverkan  
 

Den gemensamt framtagna lägesbilden uppdateras kontinuerligt under perioden 2020-2023, dock 
minst en gång per år, vilket kan komma att innebära att ovanstående fokusområden kan komma att 
förändras över tid.  
 

Aktivitetsplan 
Mål och aktiviteter för arbetet formuleras i en aktivitetsplan, där det också framgår när en viss 
aktivitet ska vara planerad, genomförd och när den ska följas upp.  

Målen ska vara SMARTA och formuleras för att bli specifika, mätbara, avgränsade, realistiska och 
tidsatta. 
 
Parterna åtar sig att: 

• följa beslutad aktivitetsplan 
• beslutade åtaganden enligt planen verkställs inom överenskommen tidsperiod där ansvaret 

åligger respektive utförare  
• utförarna återrapporterar i enlighet med gällande aktivitetsplan 
• återkoppling av resultat efter genomförda aktiviteter sker via polisens 

trygghetsundersökning  
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Samhällsutvecklingen i övrigt 
Genom att kommunens verksamheter i samverkan med polisen, kontinuerligt arbetar fram 
gemensamma lägesbilder, ges större förutsättningar för parterna att anpassa gemensamma insatser 
utifrån de behov som uppstår. Ett arbete som blir allt viktigare då omvärlden, över tid förändras i en 
allt snabbare takt. Kommunen och polisen ska i samverkan omvärldsbevaka och följa 
samhällsutvecklingen och även utifrån det vidta åtgärder mot sådana oförutsedda händelser som kan 
komma att påverka samhällsutvecklingen i negativ riktning. En sådan samverkan är viktig för att 
kunna möta aktuell problematik och vidta åtgärder. 

 
Burlöv 2020-03-XX   
 
 
 
 
…………………………………………………..  ……………………………………………………. 
Lars Johnson     Patrik Ahrlin 
Kommunstyrelsens ordförande  Lokalpolisområdeschef Kävlinge 
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