VÄLKOMMEN TILL
TRYGGHETSDAG 2015

Ny Polismyndighet
– vad innebär det för det lokala
brottsförebyggande arbetet?
Den 1 januari 2015 blir Sveriges idag 21 polismyndigheter en enda stor
Polismyndighet. Tanken är att i den nya Polisen ska beslut fattas så nära
medborgarna som möjligt. Chefer på lokal nivå ska få ansvar för verksamhet,
ekonomi och kompetens. Medarbetare inom Polisen ska fatta beslut utifrån lokala
förutsättningar. Det låter ju bra, men kommer det att bli så? Hur påverkar den nya
Polisen det lokala brottsförebyggande arbetet? Vad innebär det för den lokala
nivån att ha en centralt styrd Polis? Den frågan och många fler hoppas vi få svar
på under denna spännande dag! Varmt välkomna!

Datum

27 januari 2015 klockan 09:30-16:00. Fika serveras från 09:00.

Plats

Hornsgatan 20, Stockholm - Stora hörsalen.

Målgrupp

Chefer, beslutsfattare och tjänstemän inom kommun och landsting som samverkar eller
har beröring med polisen i brottsförebyggande frågor.

Kostnad

1500 kr exkl. moms för deltagande på plats i Stockholm.
800 kr exkl. moms för deltagande via webbsändning.

Anmälan

Anmälan görs senast den 16 januari på Länk till anmälan
Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.

Information

Frågor kring anmälan besvaras av:
Konstella, 08-452 72 86, konferens@konstella.se
Frågor om konferensens innehåll besvaras av:
Greta Berg, 08-452 79 58, greta.berg@skl.se

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

PROGRAM 27 januari 2015
09.00 – 09.30

Registrering och kaffe

09.30 – 09.40

Inledning
Greta Berg, Sveriges Kommuner och Landsting, Charlotta Gustafsson, Brottsförebyggande rådet

09.40 – 10.00

Så samverkar vi med polisen
Inför bildande av ny polismyndighet har Jönköpings kommun inventerat vilka nuvarande kontakter
kommunen och polisen har. Listan har över 60 olika kontaktpunkter som nu behöver föras över till
samverkan med den nya polisorganisationen.
Fredric Jonsson, Jönköpings kommun
Ny Polismyndighet. Vad innebär det för det lokala brottsförebyggande arbetet?

10.00 – 10.50

Den 1 januari 2015 fick Sverige en ny Polismyndighet. Vad blir det för förändringar? Hur kommer det
lokala arbetet att påverkas och förändras? Vad kan vi förvänta oss på lokal nivå?
Johan Dixelius, Rikspolischefens kansli

10.50 – 11.00

Bensträckare

11.00 – 11.40

Om samverkansöverenskommelser
Under 2012-2013 genomförde Brå en studie om hur polis och kommun samverkar i
brottsförebyggande frågor utifrån överenskommelser.
Emma Patel, Brottsförebyggande rådet

11.40 – 12.30

Lunch

12.30 – 13.30

Så samverkar Polis och kommun med medborgarna i Nyköping
Nyköping är en av de kommuner som har tagit ett samlat grepp om trygghets- och
säkerhetsfrågorna och som har en god samverkan med polisen. Under hösten 2014 har de varit
med i ett pilotprojekt om medborgarlöften som genomförts av Genomförandekommittén för nya
Polismyndigheten. Här får vi höra hur de har upplevt det arbetet.
Anna Hesselgren, Nyköpings kommun och Peter Wahlberg, Polisen

13.30 – 13.40

Bensträckare

13.40 – 14.30

Så tar vi tillvara medborgarnas kunskap
Under hösten 2014 har Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten genomfört ett
pilotprojekt om medborgarlöften. Ett moment i det projektet har varit att få in medborgarnas kunskap
i kommunens och polisens problembilder. Men hur frågar man medborgarna på bästa sätt och vilka
medborgare ska frågas? Hur når man de medborgare som aldrig får komma till tals? Det och mycket
mer ska stötas och blötas under denna punkt.
Britt-Marie Tallroth, Skärholmen
Charlotta Gustafsson, Brottsförebyggande rådet
Johan Dixelius, Rikspolischefens kansli

14.30 – 15.00

Fika
Ännu en polisreform – varför ska det bli bättre den här gången?

15.00 – 15.40
1.

2.
15.40 – 16.00

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

Sveriges nya Rikspolischef berättar om den nya polisens förutsättningar och ambition att komma
närmare medborgaren. Han ger även sin syn på samverkan mellan polis och kommun och lokalt
brottsförebyggande arbete.
Dan Eliasson, Rikspolischef, Polisen
Avslutning

