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Bilaga 1 till samverkansöverenskommelse mellan Bromölla kommun och Polisen 
avseende perioden 1 jan 2021 - 31 dec 2024 
 
Inledning 
Syftet med bilaga 1 är att beskriva de olika forumen för samverkan som nämns i 
samverkansöverenskommelsen. 
 
Vi har under hösten 2020 gemensamt organiserat om de forum för samverkan som 
delvis arbetar med dessa frågor. 
 
Den gemensamma lägesbilden ska vara en ”röd tråd” i det akuta och i det strategiska 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Lägesbilden ska vara väl känd i de 
olika forumen i kommunens verksamheter och inom Polisen.  
Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten. 
 

Forum för samverkan  
 

1. Lägesbildsgruppen 
Bromöllas version av EST arbete (Effektiv samordning och trygghet). EST är en 
metod för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Målet med 
metoden är att minska och förebygga otrygghet genom tidiga insatser när 
problem uppstår eller är på väg att kunna hända. 
 
”Lägesbildsgrupp” består av deltagare från socialtjänsten, elevhälsa och 
utbildning, ANDTS-samordnare, räddningstjänst, fastighet, kultur- och fritid, 
säkerhetsskydd och Bromöllabolagen. Övriga verksamheter är adjungerande 
deltagare i gruppen.  
 
Syfte med gruppen är kartläggning utifrån ett brotts- och trygghetsperspektiv 
och att skapa en gemensam övergripande lägesbild för att försöka hitta 
gemensamma problem.  
 

2. Förebyggande teamet 
Förebyggande teamet och tidigare Flamman bildar en grupp. Deltagare kommer 
från respektive verksamheterna och där rektorer, förskolechefer och polisen är 
adjungerande deltagare. Denna grupp avhandlar frågor på gruppnivå. Frågor 
som rör individnivå diskuteras separat.  
 

3. Strategiska gruppen 
”Strategiska gruppen” ersätter tidigare Glöden. Deltagare är IFO-chef, kultur- 
och fritidschef, utvecklingsledare utbildning, ANDTS-samordnare, 
Säkerhetsskyddschef och polis. Syftet är att på strategisk besluts nivå hantera 
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ANDTS-frågor, brottsförebyggande och trygghetsskapande samt våldsbejakande 
extremism. 
 

4. KKL möte 
Kommunstyrelsens ordförande, Kommunchefen och Lokalpolisområdeschefen 
ska träffas två gånger per år för att strategiskt diskutera och informera varandra 
om det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.  
 

5. Trygghetsrådet 
Trygghetsrådet representeras av Kommunstyrelsens ordförande samt två 
ledamöter och tre ersättare, Kommunchefen, Verksamhetschefer, IFO-chefen, 
Räddningschefen, Säkerhetsskyddschefen och Kommunpolisen. 
 
I Trygghetsrådet rapporterar verksamhetscheferna och Kommunpolis till 
kommunchef och politiker om Brottsförebyggande, trygghetsskapande och 
folkhälsofrågor.  

 
Trygghetsrådet förväntas  

• skapa korta och tidseffektiva informationsvägar mellan de samverkande 
parterna 

• arbeta strategiskt inom sitt ansvarsområde  
 
Rådets är ett informations- och diskussionsforum.  
Rådet ska inom sitt ansvarsområde  

• initiera frågor och ta fram underlag till andra beslutsinstanser  
• följa upp antagna strategier och policys  

 
Rådet har en viktig roll i att följa upp och se till att 
samverkansöverenskommelsen och medborgalöftet fullföljs. 
 
Beroende på frågeställning och dess karaktär beslutas dessa av förvaltningen, 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. 

 
 

 
 
 
 
 
 


