SAMVERKANSAVTAL - UNDERAVTAL

1. BAKGRUND
Närpolisområde Botkyrka har genom samverkansavtal (övergripande avtal, benämnt ”Avtalet”) med
Botkyrka kommun åtagit sig att med tillämpning av Avtalets bestämmelser och de skyldigheter som
följer upprätta Underavtal jämte bilagor som närmare reglerar villkor och åtaganden för samverkan
på lokal nivå.

2. PARTER OCH AVTALETS OMFATTNING
Närpolisområde Botkyrka, org. nr: 202100-0076
Polismyndigheten i Stockholms län, Södertörns Polismästardistrikt,
141 81 HUDDINGE
Botkyrka kommun, org. nr: 212000-2882 ,
147 85 TUMBA
Närpolisområde Botkyrka och Botkyrka kommun benämns i avtalet gemensamt som ”Parterna” och
var för sig som ”Part”.
Parterna har dag som nedan ingått följande Underavtal jämte bilagor. Underavtalet reglerar
tillsammans med Avtalet villkor och förutsättningar för samverkan mellan Parterna.
Kontaktpersoner till Parterna ska vara respektive parts samordnare, i Underavtalet kallad
Samordnare (se punkt 8)

3. AVTALSBILAGOR
Nedan angivna bilagor ligger till grund för Parternas åtaganden enligt Underavtalet:
Kontaktuppgifter till Parternas kontaktpersoner, bilaga 1
Lokal lägesbild, bilaga 2
Samverkan/åtgärdsplaner, bilaga 3
Kommunikationsplan, bilaga 4
Uppföljningsplan, bilaga 5

4. AVTALSTID
Underavtalet löper från 2014-12-01 till 2015-12-31 . Underavtalet bör dock revideras gemensamt av
Parterna under 2015 med anledning av polisens omorganisation. Det bör även särskilt prövas och
möjliggöras för samverkansformen ”Kraftsamling” att ingå i Underavtalet fr.o.m. 2015.
Underavtalet kan förlängas med två (2) år i taget efter samråd mellan Parterna och under
förutsättning att Avtalet är giltigt under motsvarande tid. Samråd ska ha skett senast sex (6) månader
före avtalstidens utgång.

5. STYRGRUPP
Parterna ska organisera samverkan via en Styrgrupp som i ett gemensamt forum ska behandla,
besluta och följa upp strategiska frågor som rör Underavtalet.
Styrgruppen sammanträder två gånger per år. Styrgruppens ordförandeskap alterneras mellan
Parterna (Polismästare och Kommundirektör). Ordförandeskapet gäller under ett år.
Styrgruppen består av:
Polismästare
Kommundirektör
Närpolisområdeschef
Säkerhetschef
(Samordnarna föredragande)

6. ARBETSGRUPP
Parterna ska via en Arbetsgrupp hålla sig uppdaterade på avtalade åtgärdsplaner, uppdatera den
gemensamma lägesbilden, ta fram underlag och förslag till nya åtgärdsplaner samt att bereda och
föredra dessa för Styrgruppen. Arbetsgruppen sammanträder fyra gånger per år.
Arbetsgruppen består av:
Parternas samordnare
Närpolisområdeschef
Säkerhetschef
Representanter från kommunens förvaltningar
Representanter från polis och räddningstjänst efter behov

7. SAMVERKANSFORA
BRÅ
Botkyrkas brottsförebyggande råd (lokala BRÅ) bedriver trygghets- och säker-hetsfrämjande arbete
samt genomför lokala insatser för att öka kunskapen om brott. Lokala BRÅ har en övergripande roll
för att utveckla det trygghetsfrämjande arbetet i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten i
kommunen. Lokala BRÅ kan vara remissinstans inom sitt verksamhetsområde.
Syftet med lokala BRÅ:s verksamhet är att på ett övergripande plan följa och utveckla det trygghetsoch säkerhetsfrämjande arbetet utifrån ett långsiktigt och strategiskt perspektiv samt samordna och
förmedla kunskaper kring verksamhetsområdet. Botkyrkas lokala BRÅ ska också fungera som ett
forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.
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Lokala BRÅ består av fjorton ledamöter varav tio förtroendevalda. De förtroendevalda ledamöterna
utses för samma period som ledamöter i kommunens nämnder som utses av kommunfullmäktige.
De förtroendevalda ledamöterna i rådet utgörs av förtroendevalda för de nämnder som närmast
berörs av det trygghetsfrämjande arbetet samt representanter för oppositionen.
Ordinarie tjänstemän är säkerhetschef, trygghetssamordnare, chef för socialförvaltningen
och närpolischef i Botkyrka kommun. Andra kompetenser kan vid behov knytas till rådet.
Centrala samverkansgruppen för trygghetsfrågor
Denna grupp träffas kontinuerligt och leds av trygghetssamordnare. Här diskuteras både strategiska
samt operativa trygghetsfrågor. Fokus är att öka samverkan, framförallt med externa parter, och att
dela med sig av kunskap om varandras verksamheter. Gruppen består av representanter från
förvaltningarna, säkerhetschef, säkerhetssamordnare och områdesutvecklarna samt externa
samverkanspartners såsom SL, polisen/NPO Botkyrka, väktarbolag, bussbolaget Keolis och AB
Botkyrkabyggen.
Områdesgrupperna
Det finns en områdesgrupp i var och en av kommunens stadsdelar: Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg,
Tumba och Tullinge. Varje grupp har en områdesutvecklare på plats i kommundelen.
Kommundirektören utser områdesgruppernas ordförande bland förvaltningscheferna och
ordföranden leder områdesutvecklarens arbete. Grupperna består av representanter från
kommunens förvaltningar och andra verksamheter som finns i kommundelarna, exempelvis
bostadsbolag, skolor, föreningar, landsting och polis.
Nätverksgrupperna
Det finns fem nätverksgrupper, en i varje områdesgrupp. Nätverksgrupperna arbetar på uppdrag från
områdesgrupperna med bl.a. trygghetsfrågor och förebyggande arbete kring barn och unga.
Nätverksgrupperna består av operativa representanter från kommunens förvaltningar och andra
verksamheter som finns i kommundelarna, exempelvis föreningar och polis från närpolisområdet.

8. SAMORDNARE
Polisens brottsförebyggande samordnare inom Närpolisområde Botkyrka samt kommunens
Trygghetssamordnare ska utgöra Parternas samordnare för samverkan enligt Underavtalet.
Samordnarna har följande uppdrag:
 Kartläggning och uppdatering av lokal lägesbild tillsammans med övriga i Arbetsgruppen
 Samordning av kontakter mellan de samvekansfora som nämns i Underavtalet.
 Inhämtning, beredning och sammanställning av information från olika åtgärdsplaner i
Underavtalet tillsammans med övriga i Arbetsgruppen i enlighet med uppföljningsplan.
 Föredragande av ärenden vid Styrgruppens sammanträden
 Uppföljning i enlighet med uppföljningsplan, (se bil. 5)
Parterna åtar sig att säkerställa att Samordnarna kan avsätta tillräckliga resurser för uppdraget, bl.a. i
form av tid.
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9. LOKAL LÄGESBILD (PROBLEMBILD) OCH PRIORITERADE SAMVERKANSOMRÅDEN
Arbetsgruppen ska gemensamt kartlägga den lokala lägesbilden. Kartläggningen ska göras både
utifrån kvantitativa och kvalitativa metoder och underlag. Kvantitativa underlag grundar sig på fakta,
t.ex. statistik. Kvalitativa underlag grundar sig på subjektiva skattningar av personer med god
kännedom om aktuella förhållanden.
Parternas prioriterade samverkansområden ska framgå och följa av den lokala lägesbilden, (se bil. 2)

10. UPPDATERING AV BILAGOR M.M.
Den lokala lägesbilden enligt punkten 9 ska uppdateras minst en (1) gång per år. Om andra underlag
till lägesbilden används än de som redovisats i bilaga 2 ska detta framgå i beskrivningen av
uppdateringen.
Åtgärdsplaner ska uppdateras om det är påkallat med anledning av beslut om ändring av Parternas
prioriterade samverkansområden.
Uppdateringar enligt första och andra stycket ska underställas Styrgruppen för beslut. Beslutet ska
dokumenteras för att äga giltighet. Den uppdaterade bilagan ska dateras och tillfogas Underavtalet.
Övriga ändringar av och tillägg till Underavtalet ska avfattas skriftligen och undertecknas av Parterna
för att äga giltighet.

11. ÅTGÄRDSPLANER
Åtgärdsplanerna framgår av bilaga 3

12. KOMMUNIKATION
Se kommunikationsplan bilaga 4

13. UPPFÖLJNING
Uppföljningsplanen framgår av bilaga 5

14. INFORMATION
Det ankommer på respektive Part att till den andra Parten lämna information om händelser eller
åtgärder i den verksamhet som omfattas av Underavtalet och dess bilagor om dessa händelser kan
antas ha väsentlig betydelse för Underavtalet eller dess bilagor. Information enligt denna
bestämmelse kan delges den andra Partens Samordnare eller till Styrgruppen direkt, så snart det är
möjligt.
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15. MEDDELANDEN
Om Part ska vidta formell åtgärd enligt Underavtalet som föranleder kommunikation med den andra
Parten ska meddelande avseende Underavtalet anses ha kommit den andra Parten tillhanda senast
tre (3) vardagar efter att Part i rekommenderat brev sänt meddelande till den andra Partens
kontaktperson i enlighet med angiven adress i bilaga 1.
Meddelande ska anses ha kommit Part tillhanda samma dag som meddelandet skickats om det
skickats till den andra Partens kontaktperson med e-post till e-postadress angiven i bilaga 1 eller
lämnats till den andra Partens kontaktperson med bud till adress angiven i bilaga 1.

16. OMFÖRHANDLING
Part får påkalla omförhandling av Underavtalet eller dess bilagor om ändrade förhållanden gör att
avtalsbestämmelserna väsentligen motverkar Parternas gemensamma syfte med Underavtalet.
Anmälan om omförhandling ska ske så snart det åberopade förhållandet blir känt för den Part som
åberopar omförhandlingsrätten och befriar ej Part från skyldighet att fullgöra berörd
avtalsförpliktelse intill dess att eventuell överenskommelse om ändring träffats.

17. FÖRTIDA UTTRÄDE
Part har rätt att omedelbart begära utträde ur Underavtalet om den andra Parten väsentligen
åsidosätter sina avtalsenliga förpliktelser enligt Underavtalet och dessutom inte vidtar rättelse inom
fjorton (14) dagar efter skriftlig begäran därom.
I det fall någon av Parterna i väsentligt avseende inte skulle fullgöra sina åtaganden enligt
Underavtalet, äger den andra Parten rätt till skälig ersättning för de kostnader denna åsamkats till
följd av det bristande fullgörandet.

18. TVIST
Tvist med anledning av Underavtalet, ska i första hand lösas i sämja mellan Parterna. I andra hand
ska tvisten avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

_________________________
Underavtalet har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna erhållit var sitt.

Ort och datum

Ort och datum

_______________________
Christian Agdur, polismästare

_______________________
Mattias Jansson, kommundirektör

5

Bilaga 1
KONTAKTUPPGIFTER TILL PARTERNAS KONTAKTPERSONER (Samordnarna)
Polisen
Poliskommissarie
Kent Andersson
BF – samordnare,(kommunpolis)
Polismyndigheten i Stockholms län, Södertörns polismästardistrikt
7ONE
141 81 HUDDINGE
0768-99 77 65
kent-g.andersson@polisen.se

Botkyrka kommun
Trygghetssamordnare
Beyron Ahxner
Botkyrka kommun, Kommunledningsförvaltningen
Munkhättevägen 45
147 85 TUMBA
08-530 611 66
076-115 01 89
beyron.ahxner@botkyrka.se

6

Bilaga 2
LOKAL LÄGESBILD OCH PRIORITERADE SAMVERKANSOMRÅDEN
Område – fokus på brott som ökar: 2013 jmf 2012. Statistiken har hämtats från polisen
Tullinge

Bostadsinbrott

37

53

ökar

Tullinge

Källarbrotten

21

36

ökar

Tullinge

Fickstölder, väskryckning

12

18

ökar

Tumba

Fickstölder, väskryckning

46

101

ökar

Alby

Utomhusmisshandel

56

64

ökar

Alby

Fickstölder, väskryckning

27

54

ökar

Alby

Skadegörelse

91

102

ökar

Alby

Bilbrott

119

136

ökar

Fittja

Skadegörelse

59

104

ökar

Fittja

Bostadsinbrott

37

53

ökar

Fittja

Källarinbrott

23

64

ökar

Hallunda/Slagsta

Brända bil, mc, container

13

25

ökar

Hallunda/Slagsta

Narkotikabrott

8

20

ökar

Norsborg

Brända bil, mc, container

23

64

ökar

Norsborg

Narkotikabrott

35

59

ökar

Norsborg

Bostadsinbrott

28

43

ökar

Folkhälsosamordnarnas bild ang. ANT
Den gemensamma problembilden: Specifika problem områden ANT- Alkohol och Narkotika
I överlag går det att säga att trenderna för drogbruk bland ungdomar är positiv. Allt fler avstår
alkohol. Allt fler är tobaksfria. Idag har 23 procent av dem testat. Cannabis är den vanligaste drogen.
Enligt ungdomarna i Ungdomsenkäten är det lätt att få tag i narkotika. Oro finns framförallt för de
ungdomar som brukar brukar alkohol eller narkotika mycket ofta – där sker inte lika stora positiva
förändringar
Fittja
I Fittja anmäldes 1865 brott. Av dessa brott som anmäldes var snatteri från butik det vanligaste
anmälda, egenmäktigt förfarande var näst vanligaste anmälda brottet, och tätt följt var anmälan av
skadegörelse. Att försörja sig genom kriminalitet kan vara ett alternativ för många i området.
Försäljningen av knark har ökat markant och källare, hissar och garage används som gömställen för
knark och vapen. Öppen haschrökning och försäljning av knark kan förekomma vid samtliga platser.
Allivsbutiken vid tunnelbanan har blivit en samlingsplats som används av flertal olika personer i olika
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åldrar. Städpersonal och hissreparatörer har blivit hotade men vågar inte polisanmäla. I Fittja är
också gångtunnlarna under E4/E20 utsatta för klotter.
Alby
I Alby anmäldes 2326 brott. Det mest frekventa anmälda brotten var snatteri från butik, följt av
egenmäktigt förfarande och stöld utan inbrott. Det finns tecken på ökad narkotikaförsäljning i
området. Det finns ett lågt förtroende för polisen hos medborgarna och att man upplever att polisen
”inte alltid finns i området” detta gör med stor sannolikhet att många brottsoffer inte rapporterar
brott som de bevittnat eller själva har råkat ut för, samt att många vittnen inte vågar träda fram.
Hallunda-Norsborg
I Hallunda-Norsborg anmäldes 3352 brott. Det vanligaste brottet var egenmäktigt förfarande, stöld
av (registreringsskyltar) och skadegörelse på fordon. Det finns stora problem framförallt i Norsborg
både med ”lättare” brott som buskörningar och vandalisering samt ”tyngre” brott. Norsborgs
centrum bedöms av många aktörer som en bas för försäljning och bruk av olika narkotiska preparat
Det finns en historia av social oro med bränder och kravaller under 2013, dessa hängde ihop med de
oroligheter som inträffade i hela landet. Många upplever att det finns ett otroligt lågt förtroende och
minimal respekt för polisen samt för alla offentliga myndigheter i stort. Många ”goda krafter” i
området känner att polisen inte har någon koll på vilka som är kriminellt aktiva i området och att de
inte kan eller vill åtgärda. I Hallunda-Norsborg är gångtunnlar som centrala gångstråket utsatta för
klotter.
Tumba
I Tumba anmäldes 3716 brott och i Grödinge 543 brott. De vanligaste anmälda brotten var
skadegörelse (ej klotter). Näst vanligast var egenmäktigt förfarande.
Det finns två områden som sticker ut, Storvreten och Tuna. I områdena bor en del människor med
kriminell belastning. I Storvreten finns det ungdomar som missbrukar droger och använder ofta
Botkyrkabyggens källarlokaler för detta. I Storvreten har framförallt de äldre ungdomarna som inte
längre kan gå kvar på fritidsgården skapat en hel del problem i området de senaste åren.
I Tuna bor det ett antal tunga missbrukare. Dessa företeelser skapar otrygghet och oro i närområdet.
Polisen och skolor har under en längre tid påpekat en ökning av missbruket, främst av hasch. Det
finns också indikationer att det pågår försäljning på ett flertal platser i Tumba området, då framförallt
i Storvretsparken och på Tumba torg.
På busstorget och på Tumba torg har det varit oroligt i många år. Här förekommer en del
misshandelsbrott. Det är stora grupper av ungdomar som skapar otrygga miljöer, framförallt för de
äldre grupperna. Nya ”Sven Tumbas” park drar också till sig många ungdomar som vandaliserar vid
gymnasiet och idrottshallen.
Solbo är ett annat område där det till och från finns ungdomar som ägnar sig åt normbrytande
aktiviteter.
I Tumba är Tumba station, Passvägen (Storvreten), Storvretsvägen, gångtunnlar under KP
Arnoldssonsväg, Rödsta Hage utsatta för klotter.
Tullinge
I Tullinge anmäldes 1389 brott. Mest frekvent var egenmäktigt förfarande, tätt följt av tillgrepp av
cyklar samt skadegörelse (ej klotter) Området är relativt lugnt. Inbrott, rån och våld går i vågor.
Knarket finns där hela tiden, men blir bara synligt när polisen börjar nysta. I allmänhet har
medborgarna ett högt förtroende för polis och samhälle. I Tullinge är Tullinge station utsatt för
klotter.
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Bilaga 3
ÅTGÄRDSPLANER
Prioriterat
samverkansområde
Unga lagöverträdare
Unga vuxna med
kriminell livsstil

Åtgärder
Social insatsgrupp
SIG/VÄRT

Syfte: En samverkansform med syfte
att bidra till att bryta en begynnande
kriminell livsstil hos unga och unga
vuxna
Mål: Att 100% av kallade
verksamheter till samverkansmöten
runt enskild medverkar

Brottsoffer

Stödcentrum för
unga
brottsutsatta

Syfte: Att ge stöd till unga
Kommun och
brottsutsatta
polis
Mål: Att polisen ökar sin förmedling av
brottsutsatta personer till
stödcentrum med 100% jämfört med
2013, dvs öka från 93 personer till
minst 186 personer.

Brottsoffer
och unga lagöveröverträdare

Syfte, mål

Ansvarig

Tid

Åtagande

Finansiering

Chefer med beslutsmandat
från soc, skola och polis
ingår i styrgruppen för SIG.
Chefer med beslutsmandat
från soc, polis och
kriminalvården ingår i
styrgruppen för SIG/VÄRT
Respektive samverkanspart
åtar sig att bidra med
personalresurs till
samverkansmöten.
Närpolisen förmedlar
kontakt till kommunen.

Inom befintlig
budgetram

Se uppföljningsplan

Medling

Syfte: Att ge den brottsutsatte
upprättelse, samt att
gärningspersonen ska gottgöra sin
handling
Mål: Att öka antalet medlingsärenden
jämfört med 2014
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Kommun och
polis

Kommun och
polis

Inom befintlig
budgetram

Ett kommunalt stödteam
finns.

Närpolisen förmedlar
kontakt till kommunen.
Ett kommunalt stödteam
finns.

Inom befintlig
budgetram

Prioriterat
samverkansområde
Förebyggande barn
och ungdom

Åtgärder

Syfte, mål

Ansvarig

Kontaktpolis skola Syfte: Rådgivande till skola/fritidsgård
fritidsgård
Mål: Bygga upp resursen

Förebyggande barn
och ungdom

Föräldrakvällar på
skolor

Förebyggande barn
och ungdom

Mentors in
Violence
Prevention, MVP

Trygghetsskapande
insatser

Grannsamverkan/
Grannstöd

Tid

Åtagande

Finansiering

Kommun och
polis

Rektor/föreståndare och
närpolisområdeschefen
beslutar om resurs

Inom befintlig
budgetram

Syfte: Rådgivande till
föräldrar/personal t.ex. vid oro för
händelser eller trender i området eller
specifika ungdomsgrupper.
Mål: Informera och mobilisera
föräldrar att agera tillsammans

Kommun och
polis

Rektor/föreståndare,
sektionschef resursenheten och
närpolisområdeschef
beslutar om resurs.

Inom befintlig
budgetram

Syfte: Skapa nolltolerans mot våld och
mobbning
Mål: Skola, socialtjänst och polis ska i
samverkan bygga upp strukturen kring
verksamheten
Syfte: Öka den upplevda känslan av
trygghet och minska brottsligheten,
framförallt bostadsinbrotten
Mål: Att fortsätta öka deltagarantalet,
främst från boende i hyresrätter i
kommunen

Kommun och
polis

Närpolisen medverkar i
utbildningsinsatser
tillsammans med kommun.

Inom befintlig
budgetram/
externa
pengar

Kommun och
polis

Närpolisen ansvarar för
utsättning (muntlig
genomgång) med
deltagarna i Grannstödsbil.
Polis- och
kommungemensamma
utbildningsinsatser
Polisen, kommunen och
civilsamhället bildar en
gemensam styrgrupp
(Polis och kommun driver
arbetet tillsammans med
starkt stöd av
civilsamhället)

Inom befintlig
budgetram/
externa
pengar

Se uppföljningsplan
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Prioriterat
samverkansområde
Trygghetsskapande
insatser

Åtgärder

Syfte, mål

Ansvarig

Tid

Åtagande

Finansiering

Samordna

Inom befintlig
budgetram

Se uppföljningsplan

Nattvandring

Syfte: Öka den upplevda känslan av
trygghet och minska brottsligheten
Mål: Att skapa en tryggare miljö i
kommunen kvälls- och nattetid genom
ökad närvaro av vuxna på gator och
torg
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Trygghetssamordnare

Bilaga 4

Kommunikationsplan
Inledning
Med utgångspunkt från en gemensam lägesbild är det båda parters uppdrag att tydliggöra roller och
ansvar samt vilka åtaganden som åligger respektive myndighet när det gäller samvekan kring de
prioriterade samverkansområdena och åtgärderna som nämns i Underavtalet.
Kommunikationsplanen ska ses som ett komplement till Parternas ordinarie kommunikationsplaner
och ett redskap för att samordna kommunikationen mellan Botkyrka kommun och Närpolisområde
Botkyrka i de frågor som gäller Underavtalet.
Samverkan mellan kommun och polis är idag väl utvecklad. Särskilt gällande samverkan kring barn
och ungdomar. Vi arbetar mot ett gemensamt mål med tydlig rollfördelning och långsiktighet.
Nuvarande samverkansstruktur fungerar men kommer att förfinas och utvecklas. Den måste fungera
både i vardagen och vid särskilda händelser. Samverkan ska omfatta både det brottsförebyggande
och brottsbekämpande arbetet.
Kommunikationsplanen ska förklara och förankra budskapen i våra organisationer kopplat till de
prioriterade samverkansområdena och åtgärderna som nämns i Underavtalet.
Syfte
Syftet är att fördjupa och utveckla kommunikationen mellan polisen och kommunen. Detta gäller
såväl mellan myndigheterna samt mot våra målgrupper.
Våra roller och kontaktvägar ska vara TYDLIGA.
Vi har en GEMENSAM utgångspunkt och samma målbild och kan därmed skapa samsyn.
Arbetet ska vara långsiktigt och HÅLLBART över tid.
Kommunikationsstrategin ska vara gemensam för polis och kommun, innehålla budskap som är
gemensamma för båda parter och kunna kommuniceras av båda parter.
Mål
Kommunikationen ska:
skapa förståelse för båda parters ansvar
ska innehålla enhetliga och gemensamma budskap
förklara varför samverkan behövs och den förväntade nyttan för samhället
skapa en gemensam målbild
beskriva de aktiviteter kommun och polis genomför tillsammans
Målgrupper
Primära:
Allmänheten
Samarbetspartners
Näringsliv/företagare
Internt inom polisen
Internt inom kommunen
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Sekundära:
Medier (för att nå övriga målgrupper)
Den interna kommunikationen är viktig för en god samverkan. Om kommunikationen fungerar väl
kan man undvika negativa konsekvenser. Internkommunikation får medarbetare att känna
delaktighet och förståelse för de gemensamma målen.
Aktivitetsplan
Aktiviteterna ska ske i samverkan. Vi ska ha en öppen dialog mellan polisen och kommunen.
Kommunikationen ska ske i samråd och gärna tillsammans – med en röst.
Talespersoner
För mediefrågor gällande de prioriterade samverkansområdena och åtgärderna som nämns i
Underavtalet kontaktas för Polisens räkning kommunikationsansvarig för Närpolisområde Botkyrka.
Övergripande polisiära frågor besvaras av Polisens mediacenter:
Lars Byström, Kjell Lindgren, Towe Hägg, 010-56 405 55
I kommunen svarar respektive förvaltningschef (eller av förvaltningschefen utsedd person) på frågor
som rör de prioriterade samverkansområdena och åtgärderna som nämns i Underavtalet.
Vissa övergripande kommunala frågor kopplade till Underavtalet kan besvaras av säkerhetschef
Marcus Qvennerstedt och trygghetssamordnare Beyron Ahxner.
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Bilaga 5
UPPFÖLJNINGSPLAN
Lokal lägesbild
Metod

Arbetsgruppen ska gemensamt kartlägga den lokala
lägesbilden. Kartläggningen ska göras både utifrån
kvantitativa och kvalitativa metoder och underlag.
Kvantitativa underlag grundar sig på fakta, t.ex.
statistik. Kvalitativa underlag grundar sig på subjektiva
skattningar av personer med god kännedom om
aktuella förhållanden.

Ansvarig

Arbetsgruppen ansvarar för uppdateringen av lägesbilden

Frekvens

Uppföljning av lokal lägesbild ska ske en gång per år

Prioriterade samverkansområden
Metod
Utgår från aktuell lägesbild. Arbetsgruppen tar fram förslag.
Styrgruppen beslutar
Ansvarig

Styrgruppen

Frekvens

Revidering av prioriterade samverkansområden ska ske en
gång per år

Metod

Uppföljning/utvärdering av åtgärderna i åtgärdsplanen skall
genomföras för att se om åtgärderna haft önskad effekt

Ansvarig

Arbetsgruppen ansvarar för att själva inhämta information
från respektive ansvarig för åtgärderna i åtgärdsplanen.

Frekvens

Redovisning till Styrgruppen ska ske en gång per år

Åtgärder

Kommunikationsplan
Metod

Den gemensamma kommunikationsplanen beskriver hur
kommunikationen utformas och används. Planens ändras
vid behov efter beslut av styrgruppen.

Ansvarig

Polisens och kommunens kommunikatörer i samarbete
med arbetsgruppen.

Frekvens

En gång per år
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