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SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE 

1. BAKGRUND 

Österåkers kommun och Polismyndigheten, region Stockholm, Polisområde 

Nord, har genom en avsiktsförklaring, ”Avsiktsförklaringen” åtagit sig att 

upprätta en samverkansöverenskommelse jämte bilagor som närmare reglerar 

villkor och åtaganden för samverkan.  Avsiktsförklaringen som reglerar 

innehållet i denna samverkansöverenskommelse, framgår av bilaga 1.  

 

2. PARTER OCH AVTALETS OMFATTNING     

Österåkers kommun, 212000-2890, Box 103, 184 22 Åkersberga,  

och 

Polismyndigheten, region Stockholm, Polisområde Nord, lokalpolisområde 

Södra Roslagen, 202100-0076, Biblioteksgången 11, Box 133, 183 22 TÄBY,  

gemensamt  har dag som nedan ingått följande överenskommelse jämte 

bilagor, ”Överenskommelsen”. Överenskommelsen reglerar villkor och 

förutsättningar för samverkan inom Österåkers kommuns ansvarsområde.   

  

3. BILAGOR 

Nedan angivna handlingar ligger till grund för Parternas åtaganden enligt 

Överenskommelsen: 

1. Avsiktsförklaringen  
2. Gemensam lokal lägesbild 
3. Medborgarlöftet  

4. GILTIGHETSTID   

Överenskommelsen löper från och med 2022-09-01 till och med 2027-12-31. 

Överenskommelsen kan förlängas med två (2) år i taget efter samråd mellan 

Parterna. Samråd ska ha skett senast sex (3) månader före giltighetstidens 

utgång.    
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5. SAMVERKANSFORUM 

Parterna ska för varje prioriterat samverkansområde ta fram riktlinjer och mål. 

Arbetet ska ske i de för parterna relevanta samverkansformer som finns under 

Säkerhet- och trygghetsenhets organisation och där Trygg i Österåker är en del 

i enheten.  

6. SAMORDNARE 

Utsedda tjänstemän från Trygg i Österåker och kommunpolisen i Österåker 

ska utgöra Parternas samordnare för samverkan enligt Överenskommelsen. 

Samordnarna ska ha följande uppdrag: 

 kartläggning av lokal lägesbild enligt punkten 7 

 beredning av underlag för kommunens styrgrupp för säkerhet och 
trygghet 

 delta på polismyndighetens möten kring brottsförebyggande 
samverkansmöten 

 kontinuerligt följa upp de åtgärdsplaner som beslutas 

 ta fram en gemensam kommunikationsplan 

 

Parterna åtar sig att säkerställa att Samordnarna kan avsätta tillräcklig tid och 

resurser för uppdraget. 

7. LOKAL LÄGESBILD OCH PRIORITERADE 

SAMVERKANSOMRÅDEN 

Samordnarna har gemensamt kartlagt den lokala lägesbilden, bilaga 2.  Till den 

lokala lägesbilden har följande underlag använts: 

 Medborgardialog 

 Statistik från Polismyndighetens anmälningssystem 

 Brottsförebyggande rådets statistik över anmälda brott 

 Polisens trygghetsmätning 2021  

 SCBs medborgarundersökning 

 Kommunens felanmälansapp 

 Slutrapport kring öppna drogscener i Åkersberga 

 Kommunens kartläggning kring våld 
 

8. FOKUSOMRÅDEN UNDER AVTALSPERIODEN 

LPO Södra Roslagen och Österåkers Kommun har tillsammans kommit 

överens om 5 fokusområden under avtalsperioden. 

 ANDTS = Alkohol, narkotika, doping, tobak och nikotinprodukter 

samt spel om pengar 
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 Våldsprevention 

 Säkerhet och trygghet i offentliga miljön 

 Tillgreppsbrott 

 Organiserad brottslighet 

9. UPPDATERINGAR AV BILAGOR M.M.  

Den lokala lägesbilden och orsaksanalyser ska uppdateras minst en (1) gång per 

år. Medborgarlöftet revideras, om nödvändigt, i samband med uppdatering av 

lägesbilden. Gemensam kommunikationsplan tas fram för varje år.  

 

Övriga ändringar av och tillägg till Överenskommelsen ska ske skriftligen och 

undertecknas av Parterna för att äga giltighet. 

  

10.  INFORMATION  

Det ankommer på respektive part att till den andra parten lämna information 

om händelser eller åtgärder i den verksamhet som omfattas av 

Överenskommelsen om dessa händelser kan antas ha väsentlig betydelse för 

tillämpningen av Överenskommelsen. Information enligt denna bestämmelse 

ska delges den andra partens samordnare så snart det är möjligt.   

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

Överenskommelsen har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav 

Parterna erhållit var sitt.  

 

 

Ort och datum        Ort och datum Ort och datum 

 

 

__________________       _________________        ______________ 

Anna Ohlsson       Michaela Fletcher     Staffan Erlandsson 

Lokalpolisområdeschef       Kommunstyrelsens ordförande     Kommundirektör 


