
Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kommunkansliet 

Datum 2016-02-04 
Dnr KS 2016/0062 

Till Kommunstyrelsen 

Avsiktsförklaring avseende samverkan mellan Polismyndigheten, Region 
Stockholm, Område Norr och Österåkers kommun 

Sammanfattning 
Avsiktsförklaringen mellan Polismyndigheten, Region Stockholm, Område Norr och Österåkers 
kommun ligger till grund för en samverkan vars mål är minskad brottslighet och ökad trygghet i 
lokalsamhället. 
Polismyndigheten, Region Stockholm, Område Norr respektive Österåkers kommun finansierar sina 
egna lönekostnader samt kostnader som är kopplade till den egna personalen. Avsiktsförklaringen i 
sig binder inte upp några specifika resurser. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Godkänna avsiktsförklaringen mellan Polismyndigheten, Region Stockholm, Område Norr och 
Österåkers kommun. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen. 

Bakgrund 
Avsiktsförklaringen mellan Polismyndigheten, Region Stockholm, Område Norr och Österåkers 
kommun ligger till grund för en samverkan vars mål är minskad brottslighet och ökad trygghet i 
lokalsamhället. 
En kartläggning av den lokala problembilden inom det geografiska område där samverkan ska 
genomföras där den lokala problembilden bör utgå från analyser av statistiska underlag och 
trygghetsundersökningar, medborgarperspektiv samt perspektiv från Polismyndigheten, Region 
Stockholm, Område Norr och Österåkers kommuns personal som verkar i lokalsamhället. 
Polismyndigheten, Region Stockholm, Område Norr respektive Österåkers kommun finansierar sina 
egna lönekostnader samt kostnader som kopplade till den egna personalen. Avsiktsförklaringen i sig 
binder inte upp några specifika resurser. 
Det är först i Samverkansöverenskommelsen och i åtgärdsplanerna frågan om vilka resurser som ska 
avsättas för den samverkan som sker. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor ställer sig bakom avsiktsförklaringen som ett led att uppnå det av 
Kommunfullmäktige beslutade målet om "Trygg miljö". 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Bilagor 
1. Avsiktsförklaring mellan Polismyndigheten, Region Stockholm, Område Norr och Österåkers 
kommun. 

Olof Friman 
nmundirektör 

"Peter 7*reme 
Kanslichef 
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Polisen Österåker 
Diarie polis 

AVSIKTSFÖRKLARING Diarie kommun 

1. PARTER OCH AVSIKTSFÖRKLARINGENS OMFATTNING 

Österåkers kommun, org nr 212000-2890 , adress Box 103, 184 22 Åkersberga 

och 

Polismyndigheten, Region Stockholm, Område Nord, org nr 202100-0076, adress Box 930, 
191 29 Sollentuna 

gemensamt "Parterna", 

har dag som nedan avgett följande avsiktsförklaring, "Avsiktsförklaringen". Avsiktsförklaringen 
anger villkor och förutsättningar för samverkan inom Österåkers kommun. All samverkan mellan 
Parterna ska ske inom ramen för gällande lagstiftning och inom respektive parts ansvarsområde. 

Syftet med samverkan är att Parterna, mot den lokala problembilden, gemensamt ska utveckla 
och stärka den verksamhet som berör båda Parternas ansvarsområde. Parterna ska därmed sam
ordna sina resurser genom att skapa effektiva och enhetliga samverkansstrukturer och konkreti
sera sina åtaganden utifrån sina respektive ansvarsområden. 

Målet med samverkan är minskad brottslighet och ökad trygghet i lokalsamhället. 

Parterna åtar sig att upprätta överenskommelse jämte bilagor som närmare reglerar villkor och 
åtaganden för samverkan, "Samverkansöverenskommelsen". Vad som ska framgå av Samver
kansöverenskommelsen anges i punkterna 4-8. Samverkansöverenskommelsen ska ha en giltig
hetstid om två (2) år och tecknas av funktion med mandat eller delegation att förfoga över de 
frågor som Samverkansöverenskommelsen rör. 

Parterna ska organisera samverkan genom att ha forum för att behandla strategiska respektive 
operativa frågor. Samverkans forum ska ägas gemensamt av Parterna. Utsedda representanter i 

2. SYFTE OCH MÅL MED VERKSAMHETEN 

3. SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE 

4. SAMVERKANSORGANISATION 
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samverkansforum ska ha mandat eller delegation att förfoga över de frågor som avhandlas, de 
beslut som fattas och den resurs som erfordras med anledning av fattade beslut. 

Parterna ska utse funktion som handhar beredning till och samordning mellan samverkans forum. 
Parterna ska avsätta tillräcklig resurs för funktionens uppdrag. 

Samverkansöverenskommelsen ska ange: 
• hur samverkan ska vara organiserad, 
• vilken resurs som respektive part ska avsätta till funktion enligt andra stycket samt funkt

ionens uppdrag, 
• ordförandeskap i samverkans forum, 
• vilka funktioner som ska delta i samverkans forum och 
• samverkans forums mötesfrekvens. 

5. KARTLÄGGNING AV LOKAL PROBLEMBILD 

Parterna ska kardägga den lokala problembilden inom det geografiska område där samverkan 
sker. Den lokala problembilden bör utgå från analyser av statistiska underlag och trygghetsunder
sökningar, medborgarpcrspektiv samt perspektiv från Parternas personal som verkar i lokalsam
hället. 

Utifrån den lokala problembilden ska Parterna, med beaktande av Parternas verksamhetsplaner 
samt nationella mål och strategier, fastställa prioriterade samverkansområden. Parterna ska sär
skilt ta ställning till kategorierna "ungdomar", "brottsoffer" och "organiserad brottslighet" inom 
kommunen. 

Samverkansöverenskommelsen ska ange hur den lokala problembilden har kartlagts och vilka 
underlag som använts samt vilka prioriterade samverkansområden som fastställts. 

6. ÅTGÄRDSPLANER 

Parterna ska upprätta åtgärdsplaner för respektive prioriterat samverkansområde. I åtgärdspla
nerna ska mål och syfte med samverkansområdet anges och, om så behövs, ges inbördes priori
tet. Av åtgärdsplanerna ska ansvarig och tid för genomförande, respektive parts åtaganden samt 
finansiering framgå. Åtgärdsplanerna ska tas med som bilagor till Samverkansöverenskommelsen. 

7. KOMMUNIKATION 

Parterna ska upprätta en gemensam kommunikationsplan. Ansvarig för genomförande av åt-
gärdsplan är även ansvarig för att kommunikation sker i enlighet med kommunikationsplanen. 
Kommunikationsplanen ska tas med som en bilaga till Samverkansöverenskommelsen. 
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8. UPPFÖLJNING 

Parterna ska upprätta en uppföljningsplan. Uppföljningsplanen ska tas med som en bilaga till 
Samverkansöverenskommelsen. 

Uppföljningsplanen ska ange hur uppföljning ska ske av: 
• samverkansorganisationen, 
• underlag för kartläggning av den lokala problembilden, 
• åtgärdsplaner och 
• kommunikationsplanen. 

Av uppföljningsplanen ska metod och ansvarig för uppföljningen framgå samt med vilken fre
kvens uppföljning ska ske. 

9. FINANSIERING/EKONOMI 

Parterna finansierar sina egna lönekostnader samt kostnader som hänförs till den egna persona
len. 

Genom Avsiktsförklaringen binds inga specifika resurser. Parterna fastställer i Samverkansöver
enskommelsen och åtgärdsplaner vilka resurser som ska avsättas för den samverkan som sker. 

10. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

Eventuella ändringar och tillägg till Avsiktsförklaringen ska avfattas skriftligen och undertecknas 
av Parterna för att äga giltighet. 

11. INFORMATION 

Det ankommer på respektive part att till den andra parten lämna information om händelser eller 
åtgärder i den verksamhet som omfattas av Avsiktsförklaringen om dessa händelser kan antas ha 
väsentlig betydelse för Avsiktsförklaringen. Information enligt denna bestämmelse ska delges den 
andra parten så snart det är möjligt. 

Avsiktsförklaringen har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Parterna erhållit var sitt. 
Ort och datum Ort och datum 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör Österåker 

Christer Nilsson 
Chef polisområde nord 


