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Strategisk samverkansöverenskommelse mellan Polisen 
(lokalpolisområde Eslöv) och Höörs kommun 2020 – 2024 
 
 
Lokalt brottsförebyggande arbete är en viktig gemensam fråga för flera aktörer i samhället, inte 
minst polis och kommun. Ett viktigt steg i det arbetet är att polisen och kommunen har en gemen-
sam aktuell problembild samt samordnar sina insatser. Genom samverkansöverenskommelsen 
Trygga Höör tar polisen och Höörs kommun ett gemensamt ansvar för det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet i kommunen. Samarbetet ska integreras och förankras i den ordinarie 
verksamheten. 
 
Samverkansöverenskommelsen består av två delar; en strategisk och en operativ. Den strategiska 
överenskommelsen beslutas av kommunfullmäktige medan den operativa beslutas av kommunsty-
relsen. Till den operativa samverkansöverenskommelsen knyts medborgarlöften, som beslutas av 
kommunstyrelsens ordförande i Höör och lokalpolisområdeschef för lokalpolisområde Eslöv. 
 
Den strategiska samverkansöverenskommelsen beskriver processer och organisatoriska lösningar 
för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och löper över flera år Den operativa 
samverkansöverenskommelsen, liksom medborgarlöftena, beslutas årligen och beskriver det kon-
kreta arbetet utifrån en aktuell problembild.  
 
Kommunfullmäktige i Höör och lokalpolisområde Eslöv beslutar om 

• en strategisk samverkansöverenskommelse mellan polisen och Höörs kommun, som löper 
över flera år. 

 
Kommunstyrelsen i Höör och lokalpolisområde Eslöv beslutar om 

• en operativ samverkansöverenskommelse mellan polisen och Höörs kommun avseende in-
nevarande år. 

 
Kommunstyrelsens ordförande och lokalpolisområdeschef för lokalpolisområde Eslöv beslutar om 

• medborgarlöften för innevarande år. 
 

Organisation 
 
Ansvaret för att samordna det lokala trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet vilar på 
”Lokala BRÅ”, utifrån de prioriteringar som beslutats av polisen och KF.   
 
Lokala BRÅ består av; 

• sektorchef för kultur, arbete och folkhälsa 
• biträdande barn- och utbildningschef 
• verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen 
• gatu- och parkchef 
• kommunikationsansvarig 



• representant från HFAB 
• kommunpolis  
• alkoholhandläggare 
• säkerhets- och trygghetssamordnare, som också är sammankallande 

 
Lokala BRÅ tillsätter tillfälliga arbetsgrupper utifrån: 

• beslutad operativ samverkansöverenskommelse och 
• situationer som uppkommer under perioden 

 
 

 
 
 
Process över det årliga arbetet framgår av process i särskilt dokument. 
 
Lokala Brå:s arbete 
Som underlag för kommunstyrelsens och lokalpolisområdes Eslövs beslut om den operativa sam-
verkansöverenskommelsen gör Lokala BRÅ en kartläggning av brottsligheten i kommunen. På 
grundval av kartläggningen skapas en gemensam problembild, som analyseras. I analysen ingår att 
ta ställning till vilka åtgärder som bör vidtas beroende på brottens orsaker.  
 
När den operativa samverkansöverenskommelsen beslutats tillsätter lokala BRÅ vid behov tillfälliga 
arbetsgrupper utifrån uppdraget. 
 
Arbetsgrupperna arbetar utifrån sina respektive uppdrag och lämnar lägesrapporter till Lokala BRÅ. 
Hur ofta lägesrapporter lämnas beror på uppdragets art och beslutas av Lokala BRÅ. 
 
Förutom att följa arbetet med de prioriterade områden som beslutats i den operativa samverkans-
överenskommelsen har lokala BRÅ till uppgift att hålla sig uppdaterad kring den aktuella situationen 
avseende trygghet och brottslighet i kommunen. För att detta ska vara möjligt ska samtliga verk-
samheter inför varje möte rapportera in lägesrapporter till lokala BRÅ. 
 
Lokala BRÅ återrapporterar till KSAU vid ordinarie sammanträden vid fyra tillfällen per år. 
 
I slutet av året sammanställer Lokala BRÅ resultatet av arbetsgruppernas arbete samt gör en ny kartläggning 
av brottsligheten i kommunen och utifrån den en gemensam problembild, som är utgångspunkt för näst-
kommande års operativa samverkansöverenskommelse.  
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