
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.  
 
Avsiktförklaringen som reglerar innehållet i denna samverkansöverenskommelse, framgår av 
bilaga 1.  
 
 

2. PARTER OCH AVTALETS OMFATTNING     
 
Österåkers kommun, 212000-2890, Box 103, 184 22 Åkersberga, ”Kommunen”  
 
och 
 
Polismyndigheten, region Stockholm, Polisområde Nord, lokalpolisområde Täby, 202100-0076, 
Biblioteksgången 11, Box 133, 183 22 TÄBY, ”Polisen”,  
 
gemensamt ”Parterna”,  
 
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. Åtgärdsplaner/Trygg i Österåkers verksamhetsplan  
4. Uppföljningsplan 
5. Kommunikationsplan 

 
 

4. GILTIGHETSTID   
 
Överenskommelsen löper från och med 2017-01-01 till och med 2018-12-31. Överenskommelsen 
kan förlängas med två (2) år i taget efter samråd mellan Parterna. Samråd ska ha skett senast sex 
(6) månader före giltighetstidens utgång.    
 
 
 
 
 



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 Trygg i Österåkers organisation. 
Eventuellt nya samverkansgrupper som behövs startas upp skall själva beskriva syfte och målbild.   
 

6. SAMORDNARE 
 
Samordnare för Trygg i Österåker och kommunpolisen för Österåkers kommun ska utgöra 
Parternas samordnare för samverkan enligt Överenskommelsen, ”Samordnarna”.  
 
Samordnare ska ha följande uppdrag: 

• kartläggning av lokal lägesbild enligt punkten 8, 
• samordning av kontakter mellan Samverkansforum, ( Rådet för Trygg i Österåker) 
• beredning av underlag från Samverkansforum, 
• uppföljning i enlighet med uppföljningsplanen, bilaga 5. 

 
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 3. Till den lokala lägesbilden 
har följande underlag använts: 

• medborgardialog och medarbetardialog 
• statistik från Polismyndighetens anmälningssystem, RAR och Storm 
• utdrag ur Polisens lokala lägesbild. 
• diverse undersökningar genomförda i kommunen 

 
8:b  Prioterade områden under 2017 är enligt TiÖs verksamhetsplan 2017 
 

ANDT Trygga invånare Trygghet i offentliga rummet/miljö 
 
 

8. UPPDATERINGAR AV BILAGOR M.M.  
 
Den lokala lägesbilden enligt punkten 8 ska uppdateras minst en (1) gång per år. Om andra 
underlag, än de i punkten 8 angivna, används till den lokala lägesbilden ska detta framgå av 
lägesbilden.  
 
Åtgärdsplaner ska uppdateras om det är påkallat med anledning av beslut om ändring av 
Parternas prioriterade samverkansområden och i enlighet med detta. 
Åtgärderna planeras utifrån Trygg i Österåkers verksamhetsplan. 
 
Övriga ändringar av och tillägg till Överenskommelsen ska avfattas skriftligen och undertecknas 
av Parterna för att äga giltighet. 
  
 

9. 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 
 
 
 
  
__________________       _________________  ______________ 
Anette Haag        Michaela Fletcher  Jan-Olof Friman 
Lokalpolisområdeschef       Ordförande KS  Kommundirektör 
 


