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Au§ 217 Dnr KS 261/2015 

Samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde 
Lindesberg 

Ärendebeskrivning 
Kommissarie Stefan Toll har inkommit med förslag till samverkans

överenskommelse mellan Ljusnarsbergs kommun och lokalpolisområde 
Lindesberg, om samverkan i brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete. 

Överenskommelsen omfattar strategisk och operativ samverkan i syfte att minska 

brottsligheten och öka tryggheten i kommunen. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdragsbeslyrkande 
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Samverkansöverenskommelse mellan Ljusnarsbergs kommun och 
lokalpolisområde Lindesberg, om samverkan i brottsförebyggande- och 
trygghetsskapande arbete med syfte att minska brottsligheten och öka 
tryggheten. 

Överenskommelsen som gäller från 2015-xx-xx är löpande och kan sägas upp av 
bägge parter. 

överenskommelsen omfattar strategisk och operativ samverkan syfte att minska 
brottsligheten och öka tryggheten i kommunen. 

Samverkan mellan Ljusnarsbergs kommun och lokalpolisområde Lindesberg utgår och 
leds från det gemensamma lokala brottsförebyggande rådet1. Parterna utser sina 
deltagare i det lokala brottsförebyggande rådet med utgångspunkten att de är 
beslutsföra alternativt nyckelpersoner i respektive organisation. 

Den gemensamma lägesbilden som ska utgöra utgångspunkten för samverkan och 
som ska leda till att ett eller flera gemensamma medborgarlöften kan utställas till 
kommunens innevånare ska tas fram genom, 

./ Medarbetardialoger i respektive organisation 

./ Brottsstatistik och analys från BRA respektive Polismyndigheten 

./ Medborgardialoger med kommunens innevånare 

Med utgångspunkt i en gemensam lägesbild är det båda parters uppgift att gentemot 
varandra tydliggöra ansvarsfördelningen av åtgärder och åtaganden som respektive 
part förbinder sig att utföra för att uppfylla medborgarlöftena i syfte att minska 
brottsligheten och öka tryggheten i Ljusnarsbergs kommun. 

Beslutade medborgarlöften med åtaganden läggs som bilaga till samverkansöverens
kommelsen. Arbetet med åtaganden kopplade till medborgarlöftets åtgärdsplan följs 
upp kontinuerligt genom dokumentation av respektive part i aktuell åtgärdsplan och 
redovisning i det lokala brottsförebyggande rådet. Det lokala brottsförebyggande rådet 
beslutar när ett medborgarlöfte bedöms klart att avslutas och slutredovisas. 

Kommun xxx 
XX 

Lokalpolisområdeschef 
Polisintendent Robert Haslinger 

1 Att likställa med forum i kommunen där brottsförebyggande frågor diskuteras mellan Polis och kommun samt 
där dessa frågor har en stående plats i dagordningen. 


