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  Samverkansöverenskommelsen är en överenskommelse mellan Bräcke kommun 
och Polismyndigheten, lokalpolisområde Östersund i syfte att identifiera och 
prioritera de områden som vi tillsammans måste utveckla för att öka tryggheten och 
minska brottsligheten i Bräcke kommun.  

Bakgrund/syfte 
Bräcke kommun och lokalpolisområde Östersund har fattat beslut om att samverka inom det 
trygghetsskapandet och brottsförebyggande arbetet.  
 
Denna samverkansöverenskommelse är ett verktyg för att skapa struktur och systematik i samverkan 
mellan polis och kommun. Den utgör ett gemensamt dokument som beskriver vad parterna har beslutat 
att samverka om. Samverkansöverenskommelsen kompletteras med andra dokument, parternas 
respektive aktivitetsplaner.  
 
Syftet med samverkansöverenskommelsen är att säkra ett långsiktigt och hållbart brottsförebyggande 
arbete med gemensamma mål utifrån den lokala lägesbilden mellan polis och kommun.   

Övergripande mål 
Bräcke kommun och polisen ska gemensamt arbeta för att kommunen ska vara trygg och välkomnande 
för de som bor och vistas här. Det övergripande målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i 
Bräcke kommun. 

Genomförande – hur har vi identifierat aktuella fokusområden  
Polisens och kommunens brottsförebyggande samverkan ska bygga på 5 steg enligt de 
rekommendationerna i Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete 2016, BRÅ, Polisen och SKL. 
 

1. Initiera samverkan, ett beslut om att samverka fattas genom samverkansöverenskommelse. 
2. Egna förberedelser, kommunen och polisen samlar in fakta om den lokala situationen i 

kommunen utifrån sina ansvarsområden. 
3. Gemensamma förberedelser och en gemensam lägesbild tas fram. Utifrån den gemensamma 

lägesbilden genomför parterna en orsaksanalys för att identifiera varför de beskrivna problemen 
uppstår. 

4. Genomförande, arbete genomförs enligt beslutade aktiviteter i parternas respektive 
aktivitetsplaner.  

5. Uppföljning, resultaten följs upp och utvärdering av brottsförebyggande insatser sker minst en 
gång per år. Arbetet redovisas till polis- och kommunledning. 
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De fem stegen ska vara återkommande i en kontinuerlig process. 

Lokala problembilder/samverkansområden 
Polisen och kommunen ska tillsammans ta fram en lägesbild för kommunen och arbeta med de 
åtgärder mot de prioriterade samverkansområden som identifierats.  

Uppföljning/dokumentation 
Åtgärder och aktiviteter kopplade till samverkansöverenskommelsen och parternas aktivitetsplaner följs 
upp tillsammans. En övergripande uppföljning görs vid årets slut. 
 
Samverkansöverenskommelsen sträcker sig till 2022. Innehållet kan revideras under avtalstiden om 
någon av parterna anser det nödvändigt. 

Övrigt 
Utöver de aktiviteter som omnämns i parternas aktivitetsplaner ska polisen finnas med som en 
representant vid kommunens Lokala BRÅ.  
 
Denna gemensamma överenskommelse gäller under förutsättning att det finns polisiär närvaro i 
tillräcklig omfattning så att planerade aktiviteter kan fullföljas i enlighet med fastlagd plan.  

Bilagor 
Parternas aktivitetsplaner 2019 – 2020. 
 
 
 
 
…………………………………………… …………………………………………….. 
August Knutsson                                             Jörgen Persson (S) 
Tf Chef Lokalpolisområde Östersund                                          Kommunstyrelsens ordförande. 
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