VÄLKOMMEN TILL
TRYGGHETSDAG 2016

Konferens om samverkan mellan
kommun och polis – nu även med
medborgarlöften
Att kommun och polis samverkar i brottsförebyggande- och trygghetsskapande frågor är inget nytt.
De flesta kommuner har väl fungerande samverkan och har även överenskommelser med polisen
om hur man ska jobba tillsammans mot lokala problem. När polisen blev en myndighet den 1
januari 2015 förändrades förutsättningarna för det lokala arbetet. Polisen ska jobba mer lokalt
förankrat utifrån lokala lägesbilder och komma närmare medborgaren. Ett led i detta är att
medborgardialog, medarbetardialog och medborgarlöften blev en del av polisens nya styrmodell.
Vad innebär det här för kommunen? Hur påverkar det samverkan? Ska kommunen också avge
medborgarlöften?
Under Trygghetsdagen den 27 januari 2016 med tema Samverkan mellan kommun och polis ska
vi få svar på alla dessa frågor och lite till. Vi kommer att få träffa Polisen och Brottsförebyggande
rådet, höra om utveckling av samverkan mellan kommun och polis och få den nya
samverkansboken presenterad. Konferensen hålls i SKLs lokaler på Hornsgatan i Stockholm men
kan även följas via webben var som helst i Sverige.
Varmt välkomna till SKL:s trygghetsdag om Samverkan mellan kommun och polis – nu
även med medborgarlöften.

Datum

27 januari 2016, 09:30-16:00. Fika från 09:00.

Plats

Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20 i Stockholm – Lokal: Torget.

Målgrupp

Tjänstemän och förtroendevalda inom kommun, landsting och region.

Kostnad

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

Anmälan

Anmälan görs senast den 28 december. Anmäl dig via denna länk
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 2016
09.00 – 09.30

Registrering och kaffe

09.30 – 09.40

Inledning

09.40 – 10.20

Så vill staten utveckla det brottsförebyggande arbetet
Efter många av år av stort fokus på att förbättra Polisens resultat har staten nu tagit initiativ till att
även stödja den lokala nivån i det brottsförebyggande arbetet. Hur ser staten på utvecklingen av
det lokala brottsförebyggande arbetet framöver?
Andreas Kvarnängen, Justitiedepartementet

10.20 – 10.30

Bensträckare

10.30 – 11.10

Så har samverkan i brottsförebyggande frågor utvecklats
Samverkan mellan polis och kommun är inget nytt, men det är en samverkan som ständigt måste
utvecklas och förbättras i en föränderlig värld. Hur har det sett ut och hur kommer det att se ut
framöver med ny polismyndighet och ett samhälle som står för nya utmaningar varje dag.
Charlotta Gustafsson, Brottsförebyggande rådet

11.10 – 11.20

Bensträckare

11.20 – 11.45

Så vill Polisen samverka
Den nya Polismyndigheten har precis fyllt 1 år och mycket har hänt. En ny ledning, nya
styrmodeller och ett Sverige som fortsätter ställa krav på en polis i världsklass. Så här ser Polisen
på sitt arbete och sitt behov på samverkan.
Håkan Jarborg Eriksson, Polismästare, Polismyndigheten

11.45 - 12.45

LUNCH

12.45 – 13.30

Så samverkar vi i Örebro
I Örebro kommun har polisen och kommunen samverkan sedan länge. Under senare år har
samverkan utvecklats och parterna har nu ett bra system för att hantera både akuta och planerade
situationer.
Tomas Ammer, Polisområde Örebro, Peter Johansson, Örebrobostäder AB, Sören Svensson,
Örebro kommun

13.30 – 13.40

Bensträckare

13.40 – 14.10

Reviderad bok om Samverkan mellan kommun och polis
2010 kom den första boken om Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete som uppmanade till
ett strukturerat samarbete mellan framförallt polis och kommun. Nu är det andra reviderade
upplagan av samma bok klar. Den är anpassad efter den nya Polismyndigheten och fokuserar
extra på de delar där det brottsförebyggande arbetet är svagt eller brister.
Greta Berg, Sveriges kommun och Landsting, Charlotta Gustafsson, Brottsförebyggande rådet,
Jörgen Nilsson, Polisen

14.10 – 14.40

Så jobbar SKL med medborgardialog
SKL har under många år haft ett arbete som syftar till att stödja kommuner och landsting i
medborgardialogsfrågor.
Kjell-Åke Eriksson, Sveriges Kommuner och Landsting

14.40 – 15.10

Fika

15.10 – 15.50

Vad är polisens medborgarlöften?
Den nya Polismyndigheten ska komma närmare medborgarna och arbeta mer utifrån lokala
problem. Ett led i detta arbete är att föra dialog med medarbetare och medborgare och att avge
medborgarlöften. Hur ser forskningen ut för liknande polisarbete? Hur hänger det här ihop med
problemorienterat arbete och samverkan mellan polis och kommun?
Erika Sallander, Brottsförebyggande rådet, Jörgen Nilsson, Polisen

15.50 – 16.00
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Avslutning och diskussion

