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Framtida samverkansformer med Polismyndigheten
Bakgrund
Den 12 juni inkom en fråga till kommunen angående framtida
samverkansformer mellan kommun och polis nu när kommunen avvecklat
det tidigare Kombrå. Polisen efterfrågar ett presenterat upplägg för hur
kommunen avser att samverka med polisen framöver.
Sammanfattning
Mjölby kommun värderar samarbetet med Polisen högt, vilket bland annat
ses genom den samverkansöverenskommelse för trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbete som slöts mellan kommunen och
Polismyndigheten den 17 december 2015. I överenskommelsen tydliggörs
att båda parter binder sig till att arbeta med identifierade problem vilka rör
brottslighet och otrygghet som har prioriterats utifrån en gemensam
kartläggning av problembilden. Problembilden ska dokumenteras i
handlingsplaner innehållandes uppdrag och ansvar för båda parter.
Handlingsplanerna ska i sin tur följas upp årligen genom att ledningen för
lokalpolisområdet träffar kommunledningen.
Parallellt med att denna överenskommelse slöts organiserade även
kommunen om sitt arbete med trygghet och säkerhet för att få större fokus
på frågan samt skapa bättre förutsättningar för ett gemensamt internt arbete.
I samband med detta skapades ett politiskt utskott under Kommunstyrelsen
med särskilt ansvar för trygghets- och säkerhetsfrågorna samt ett strategiskt
nätverk på tjänstemannanivå för att utveckla förvaltningarnas arbete mot det
gemensamma kommunala målet om en tryggare och säkrare kommun.
Kommunens förslag för samverkan
För kommunen är det nu viktigt, att efter avvecklingen av Kombrå, skapa en
ny arena för samverkan med Polisen inom den nya organisationen. Förslaget
är att samverkan med polisen ska finnas på flera nivåer i organisationen.
Ansvaret för löpande uppföljning av kommunens arbete med
handlingsplanerna enligt polisöverenskommelsen bör ligga på det
strategiska nätverket. Polismyndigheten bör regelbundet bjudas in till
nätverket för avstämningar kring det fortlöpande arbetet.
I enlighet med överenskommelsen bör Polismyndigheten en gång om året
även bjudas in till Kommunstyrelsen för uppföljning av
samverkansöverenskommelsen och handlingsplanerna.
Beslutsunderlag
Missiv om framtida samverkansformer med Polismyndigheten 2017-08-29
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Kommunstyrelsens trygghets- och säkerhetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar förslag för samverkan mellan Polismyndigheten
och Mjölby kommun.
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Trygghets- och säkerhetsutskottet

Framtida samverkansformer med Polismyndigheten
Bakgrund
Den 12 juni inkom en fråga till kommunen angående framtida
samverkansformer mellan kommun och polis nu när kommunen
avvecklat det tidigare Kombrå. Polisen efterfrågar ett presenterat
upplägg för hur kommunen avser att samverka med polisen framöver.
Sammanfattning
Mjölby kommun värderar samarbetet med Polisen högt, vilket bland
annat ses genom den samverkansöverenskommelse för
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete som slöts mellan
kommunen och Polismyndigheten den 17 december 2015. I
överenskommelsen tydliggörs att båda parter binder sig till att arbeta
med identifierade problem vilka rör brottslighet och otrygghet som har
prioriterats utifrån en gemensam kartläggning av problembilden.
Problembilden ska dokumenteras i handlingsplaner innehållandes
uppdrag och ansvar för båda parter. Handlingsplanerna ska i sin tur
följas upp årligen genom att ledningen för lokalpolisområdet träffar
kommunledningen.
Parallellt med att denna överenskommelse slöts organiserade även
kommunen om sitt arbete med trygghet och säkerhet för att få större
fokus på frågan samt skapa bättre förutsättningar för ett gemensamt
internt arbete. I samband med detta skapades ett politiskt utskott under
Kommunstyrelsen med särskilt ansvar för trygghets- och
säkerhetsfrågorna samt ett strategiskt nätverk på tjänstemannanivå för
att utveckla förvaltningarnas arbete mot det gemensamma kommunala
målet om en tryggare och säkrare kommun.
Kommunens förslag för samverkan
För kommunen är det nu viktigt, att efter avvecklingen av Kombrå,
skapa en ny arena för samverkan med Polisen inom den nya
organisationen. Förslaget är att samverkan med polisen ska finnas på
flera nivåer i organisationen. Precis som tidigare bör det lokala
polisområdet finnas representerat i kommunens LAG-grupper (Lokal
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arbetsgrupper) där mer verksamhetsnära och ortsspecifika frågor
hanteras.
Ansvaret för löpande uppföljning av kommunens arbete med
handlingsplanerna enligt polisöverenskommelsen bör ligga på det
strategiska nätverket. Polismyndigheten bör regelbundet bjudas in till
nätverket för avstämningar kring det fortlöpande arbetet.
I enlighet med överenskommelsen bör Polismyndigheten en gång om
året även bjudas in till Kommunstyrelsen för uppföljning av
samverkansöverenskommelsen och handlingsplanerna.
Beslutsunderlag
Missiv om framtida samverkansformer med Polismyndigheten
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker kommunstyrelsens förvaltnings förslag
för samverkan mellan Polismyndigheten och Mjölby kommun.
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