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Samverkansöverenskommelse 2018 

Överenskommelse mellan Falu kommun och Polisen, 

lokalpolisområde Falun 
 

 

INLEDNING 
Överenskommelsen gäller från 2018-04-17 är löpande och kan sägas upp av 

båda parter. 

 

Överenskommelsen syftar till att tillsammans med brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbete. Arbetet ska följas upp årligen och utvecklas i det lo-

kala brottsförebyggande rådet, med utgångspunkt i den gemensamma lokala 

lägesbilden. 

 

INNEHÅLL 

Falun har en förhållandevis låg brottslighet och upplevs av de flesta som en 

trygg kommun att leva i. Polisen Falun och Falu kommun har sedan många år 

tillbaka ett gott samarbete. Det goda samarbetet ska under kommande år ut-

vecklas genom införandet av arbetsmetoden ”Effektiv samordning för trygg-

het”, (EST). Metoden används redan i många andra kommuner i landet.  

 

BAKGRUND OCH SYFTE 

Syftet med EST är att effektivisera det kunskapsbaserade situationellt trygg-

hetsskapande arbetet som polis, kommun, Räddningstjänst och andra aktörer 

utför. Genom att man samverkar kring dessa frågor på ett strukturerat sätt och 

tillsammans genomför informationsinsamling och analys av lägesbilden, prio-

riterar och genomför insatser samt följer upp det utförda arbetet kan syftet 

uppfyllas. Målet är att användandet av arbetsmetoden ska öka tryggheten i det 

offentliga rummet. Mer specifikt är målet med metoden att minska och före-

bygga otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att 

kunna hända.  

 

Att öka den upplevda tryggheten bland människor är viktigt av flera anled-

ningar. Forskning har visat att känslor av otrygghet kan påverka människors 

livskvalité. Känslor av otrygghet kan leda till ökad ohälsa samt förändrat bete-

ende så som att man stannar hemma mera, undviker att röra sig ute på tider 

och platser som man upplever som osäkra eller väljer att inte åka med kollek-

tivtrafiken, med mera. 

 

Brottsförebyggande rådet genomför varje år den nationella trygghetsundersök-

ningen (NTU). I Falun, liksom i övriga landet har en viss ökning av otrygghet 

bland befolkningen uppmätts. 
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GENOMFÖRANDE 
• Planeringsstadium – beslut om lokal struktur och ansvariga från re-

spektive verksamhet väljs ut. 

• Igångsättande av EST (september 2018). 

• Uppföljning – sker kontinuerligt genom Faluns BRÅ.  

• Utvärdering/uppföljning – Falu kommun, Polisen och Länsstyrelsen 

gör en gemensam utvärdering/uppföljning av EST. 
 
Utöver den ovan beskrivna överenskommelsen så bjuder polisledningen i 

Falun in kommunledningen till polishuset i Falun vid 2 tillfällen per år för pre-

sentation av lägesbild och utbyte av information. 

 

 

 

 

Susanne Norberg   Mattias Skarp 

KSO/Kommunalråd   Lokalpolisområdeschef  

Falu kommun  Falun 

 

 

 

 
 


