Timrå Kommun
Kommunledningskontoret

Samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Timrå
kommun 2019 - 2022
Samverkansöverenskommelsen är en överenskommelse mellan polismyndigheten
och Timrå kommun i syfte att identifiera och prioritera de områden som vi
tillsammans måste utveckla för att öka tryggheten och minska brottsligheten i
Timrå kommun.

Bakgrund
För att stärka samverkan mellan polis och kommun har kommuner runt om i
Sverige och lokal polis upprättat samverkansöverenskommelser. Vikten av
dessa överenskommelser berörs bland annat av brottsförebyggande rådet
(BRÅ) som tagit fram en handbok tillsammans med Sveriges kommuner och
Landsting (SKL). Det kan inte nog poängteras att kommun och polis,
tillsammans, kan åstadkomma betydligt mer i det brottsbekämpande,
förebyggande och trygghetsskapande arbetet än varje organisation var för sig.

Syfte
Öka tryggheten för kommunmedborgarna och förebygga brott.
Genomförande — hur har vi identifierat aktuella fokusområden?
Framför allt har en modell kallad medborgardialog använts. Vid fem
tillfällen har representanter från polis och kommun mött medborgare
boende i Timrå kommun och ställt frågor.
Polisen och kommunen har därefter tagit fram en aktuell lägesbild där ytterligare
problemområden identifierats som bör prioriteras i en aktivitetsplan.
Ytterligare en parameter i framtagandet av de lokala problembilderna har
varit den nationella trygghetsundersökningen som genomförts samt polisens
egen statistik.
Svaren har sedan sammanställts och följande problembilder kunde identifieras:
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Lokala problembilder i Timrå kommun
Otrygghet
Öppet missbruk och ordningsstörning i olika kommundelar.
Polisens prioritering



Ökad synlighet genom fotpatrullering.
Förebyggande arbete ungdom.

Droger och alkohol bland unga



Ungdomars bruk av narkotika och alkohol.
Fortsatt arbete — "Tillsammans mot nätdroger"

Trafik

 Hastighets- och nykterhetsöverträdelser
 Buskörning med fordon
Överenskommelse
Polismyndigheten och lokalpolisområde Medelpad tecknar härmed,
tillsammans med Timrå kommun, en samverkansöverenskommelse som ska
verka för att öka upplevelse av trygghet och förebygga brott.
Tillsammans ska vi bl.a. jobba för att unga personer inte fastnar i missbruk och
att polisen kommer närmare medborgarna i Timrå.
Utöver de operativa åtgärder som återfinns i medborgarlöftet samt i
aktivitetsplan kopplad till överenskommelsen ska polisen finnas
representerade i rådet för trygghet och hälsa.

Uppföljning
Alla insatser ska ha mätbara mål. Rådet för trygghet och hälsa ansvarar för att
uppföljning sker och rapporteras till kommunstyrelsen och polismyndigheten.
Uppföljning ska redovisas skriftligt en gång/år men ske muntligt med en
stående punkt vid rådets sammanträden under året.

Information
För att göra vårt arbete känt så ska en kommunikationsstrategi för både intern
och extern kommunikation utarbetas. Strategin ska bidra till att motverka
missförstånd och förmedla fakta. Kommunikationen ska ske genom de kanaler vi
förfogar över (t.ex. hemsida, intranät, Facebook, arbetsplatsträffar,

pressmeddelanden och pressträffar). Riktlinjer för vem som ska uttala sig för
rådets räkning ska ingå i strategin.
Samverkansöverenskommelsen sträcker sig från den 1 april 2019 — 31
mars 2023 och kan sägas upp av båda parter.
Innehållet kan revideras under avtalstiden om någon av parterna eller rådet för
trygghet och hälsa anser det nödvändigt.
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