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Avsiktsförklaring avseende samverkan mellan Polismyndigheten

och Österåkers

kommun samt

medborgarlöfte

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

några specifika resurser.

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens långsiktiga brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslås besluta
1.
Godkänna avsiktsförklaringen
Österåkers
2.

Ställa sig

med

kommun

om samverkan mellan Polismyndigheten och

och underteckna samverkansöverenskommelsen.

bakom de medborgarlöften som Polismyndigheten

Österåkers

kommun

tagit

fram tillsammans

och underteckna medborgarlöftena.

Bakgrund
Avsiktsförklaringen

en grund för

ett

om samverkan

mellan Polismyndigheten och Österåkers

kartläggning av den lokala lägesbilden

inom

det geografiska

kommun

lägger

En
området har genomförts genom

arbete vars mål är minskad brottslighet och ökad trygghet

analyser av statistiska underlag och trygghetsundersökningar,

i

både

ett

i

lokalsamhället.

medborgar- och

medarbetarperspektiv

Polismyndigheten och Österåkers
kostnader

som kopplade

till

kommun

finansierar sina egna lönekostnader

den egna personalen. Avsiktsförklaringen

i

sig

samt

binder inte upp

några specifika resurser.

Medborgarlöften är en del av Poüsmyndighetens långsiktiga brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete. Medborgarlöften gäller från polis och

De

framtagna medborgarlöftena är

ökad trygghet i det

Österåkers

kommun

offentliga

|

i

kommun

medborgare.

till

Österåker: synligare polis, fokus på brottsdrabbade och

rummet.
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Österåker
Tjänsteutlåtande

om samverkan gäller

Avsiktsförklaringen

i

fyra år

och medborgarlöftena

i

två

år.

Lägesbilden

uppdateras regelbundet.

Förvaltningens s|utsatser
Kommunstyrelsens förvaltning menar att både avsiktsförklaringen Och medborgarlöftena är
Kommunfullmäktige beslutade målet om att "Österåker ska ha

Viktiga för att uppfylla det av

en trygg miljö".

Bilagor
1.

Avsiktsförklaring

2.

Medborgarlöfte

-

om samverkan
Synlig polis, fokus på brottsdrabbade

och ökad trygghet

det offentliga

i

rummet
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SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE

BAKGRUND

1.

Österåkers

kommun

avsiktsförklaring,

och Polismyndigheten, region Stockholm, Polisområde Nord, har genom en
”Avsiktsförklaringen” åtagit sig att upprätta en samverkansöverenskommelse

som närmare

jämte bilagor

Avsiktförklaringcn
bilaga

som

reglerar villkor

reglerar innehållet

och åtaganden
i

för samverkan.

denna samverkansöverenskommelse, framgår av

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”,

som nedan ingått följande överenskommelse jämte bilagor, ”Overenskommelsen”.
Overenskomrnelsen reglerar villkor och förutsättningar för samverkan inom Österåkers

har dag

kommuns

3.

ansvarsområde.

BILAGOR

Nedan angivna

handlingar ligger

1.

Avsikts förklaringen

2.

Gemensam
TLygg

Medborgarlöftet

4.

GILTIGHETSTID

Överenskommelscn löper
(6)

månader

enligt

Överenskommelsen:

Österåkers verksamhetsplan

3.

kan förlängas

grund för Parternas åtaganden

lokal lägesbild

4.

i

till

med

och med 2019-06-01 till och med 2022-12-31. Överenskommelsen
taget efter samråd mellan Parterna. Samråd ska ha skett senast sex

från

två (2) år

i

före giltighetstidens utgång.

SAMVERKANSFORUM

5.

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

de för parterna relevanta samverkansformer
Eventuellt nya samverkansgrupper

som

som behövs

finns

startas

under Trygg

upp ska

i

i

Österåkers organisation.

själva beskriva syfte

och målbild.

SAMORDNARE

6.

Utsedda tjänstemän från Trygg i Österåker och kommunpolisen för Österåkers kommun ska
utgöra Parternas samordnare för samverkan enligt Överenskommelsen, ”Samordnarna”.

Samordnarna ska ha följande uppdrag:
0

kartläggning av lokal lägesbild enligt punkten

0

samordning av kontakter inom Trygg

0

beredning av underlag för rådsmöten,

0

kontinuerligt följa

0

ta

i

8,

Österåker-rådet

upp de åtgärdsplaner som

beslutas

fram en gemensam kommunikationsplan.

Parterna åtar sig

att säkerställa att

Samordnarna kan avsätta

tillräcklig tid

och resurser för

uppdraget.

LOKAL LÄGESBILD OCH PRIORITERADE SAMVERKANSOMRÅDEN

7.

Samordnarna har gemensamt

kartlagt

den

lokala lägesbilden, bilaga 3. Till

den lokala lägesbilden

har följande underlag använts:
0

Medborgardialog
Polisens medarbetardialog
Statistik från

Poüsmyndighetens anmälningssystem,

Utdrag ur Polisens lokala

lägesbild.

Undersökningar genomförda av

_v,i iii_

kommunen

Trygghetsanalysen av centrum

Prioriterade

områden under 2019 och 2020

o

ANDTS

0

Brottsdrabbade

0

Trygghet

8.

UPPDATERINGAR AV BILAGOR M.M.

Den

i

offentlig miljö

lokala lägesbilden ska uppdateras minst

en

(1)

gång per

år.

Medborgalöftet förnyas vartannat

år.

Åtgärdsplaner och kommunikationsplan ska uppdateras
beslut

om ändring av Parternas prioriterade

om det är påkallat med anledning av

samverkansområden.

,

Övriga ändringar av och
Parterna för

9.

att

äga

tillägg

till

Överenskommelsen ska sek

skriftligen

och undertecknas av

giltighet.

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

Ort och datum

Ort och datum

Anna Ohlsson

Michaela Fletcher

Lokalpolisområdeschef

Ordförande

KS

Ort och datum

Staffan Erlandsson

Kommundirektör

sitt.

Medborgarlöfte
”Synligare polis, fokus på brottsdrabbade och

ökad trygghet det
i

offentliga

rummet”

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens långsiktiga brottsförebyggande

och trygghetsskapande arbete. Medborgarlöften gäller från polis och
medborgare.

kommun

till

Löftet gäller under tiden 20190601-2021 1231.

Lokala medborgarlöften utgår ifrån genomförda medborgardialoger,
medarbetardialoger och __samverkansdialoger samt brottsstatistik där en gemensam
lägesbild identiñerats

i

Osteråker.

Utgångspunkten för detta

löfte är ett polisiärt

och kommunalt åtagande.

Situationen idag
Till

lokalpolisområde Täby hör fem stycken kommuner:

Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Osteråker.

Vid medborgardialoger i Österåkers
framför allt uttalat en önskan av:

Kommun

-

Arbeta mot droger och kriminalitet

-

Arbeta för brottsdrabbade

-

Trygghet

Det här ska

vi

i

det offentliga

under 2018 har medborgarna

rummet

göra

kommer att aktivt jobba för fler synliga insatser under året. Detta kommer
genomföras genom att Vi syns media, på olika evenemang kommunen, delta

Polisen
att
i

i

olika samverkansforum riktade

informationsinsatser

0

inom

i

alla åldersgrupper,

genomföra olika

mm.

Polisen ska kontinuerligt genomföra rutinmässiga trygghetspatrulleringar

med

uniformerad synlig personal på utvalada platser och tidpunkter

”hotspots”

som upplevs otrygga

i

respektive

kommun.

Österåker

0

och kommunen kommer varje

Polis

år erbjuda

en föreläsningskväll för

om droger och kriminalitet.
Polis och kommun kommer att prioritera åtgärder för att minska den öppna
allmänheten

0

kommer att ske
medborgarna kommer

droghandeln och den organiserade brottsligheten. Detta

genom samverkan med andra

aktörer samt att

regelbundet kunna följa insatserna
0

Oavsett

om du drabbas

så är det viktigt
fokus. Ett bra
är några av

både

brott

bemötande

och polisen

och skolor för

att

som

kommun

olika medier.

privatperson, myndighet eller företag

och polis

sätter

de brottsdrabbade

samverkan mot

är viktigt, riktade insatser,

de insatser som

Kommunen

0

att

av

i

vi

i

brott

kommer att genomföra.

fortsätter att arbeta

förebyggande

med

förskolor

öka barn och ungdomars trygghet.

Kommunen kommer att fortsätta att öka tryggheten det offentliga
rummet. Genom bland annat nattvandring, belysning, siktröjning och
andra insatser som kan stärka tryggheten. Kommunen kommer även utöka
samverkan med näringsliv och fastighetsägare för att tillsammans ta fram

0

i

förslag

på åtgärder kring otrygga

platser.

Förväntad effekt
Syftet

med

framfört

i

detta medborgarlöfte är att tillgodose de öns_l_<emål

medborgardialogen kopplat

Genom ovan

beskriven åtgärd

öka på dessa

platser

Följ

med

Arbetet

i

med

till

medborgarna

lägesbildeni Osteråker.

kommunen förväntas den upplevda tryggheten
som nämnts i medborgardialogen som ”hot spots”.
i

att

hur det går!
medborgarlöftet skall utvärderas kontinuerligt av respektive parter

och kommer kommuniceras

till

medborgarna på polisens och kommunens
att medborgarna kontinuerligt ska få en

hemsida/sociala medier/lokal media för
uppföljning på hur arbetet går.

Anna Ohlsson

Michaela Fletcher

Chef Lokalpolisområde Täby

Kommunstyrelsens ordförande

