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Kommunstyrelsen

Samverkansavtal mellan kommun och polis 2017-2018
Ärendet
Kommunledningskontoret har i samverkan med Lokalpolisområde Täby,
tagit fram ett förslag på samverkansöverenskommelse mellan Danderyds
kommun och Täby Lokalpolisområde. Förslaget har tagits fram mot
bakgrund av tecknandet av en avsiktsförklaring i vilken Danderyds kommun
samt Polismyndigheten, Region Stockholm, Område Nord åtagit sig att
upprätta en sådan samverkansöverenskommelse (KS 2016/0074).
BRÅ har behandlat ärendet 2017-03-09 § 17.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner samverkansöverenskommelse mellan
Danderyds kommun och Täby Lokalpolisområde inklusive bilagan
om handlingsplan för samverkan för trygghet och mot brott.
2. Kommunstyrelsen godkänner förslag till medborgarlöfte.
Bakgrund till Samverkansavtal gällande förebyggande arbete
samt Medborgarlöfte
Samverkansavtalet är avsett att reglera samverkan mellan polis och
kommun i det förebyggande arbetet med syfte att förhindra brott och öka
trygghet. Det inkluderar även samverkan för att bevara och återskapa
faktorer som gett goda resultat.
Den lägesbild med avseende på förebyggbara brott och trygghet som tagits
fram utgör grunden för samverkansavtalet. Den baseras på demografisk
statistik och brottsstatistik, enkäter till medborgare och besökare i
kommunen samt till medarbetare inom kommunen, medarbetardialoger och
underrättelser i olika forum som arbetar med säkerhets- och trygghetsfrågor.
Även möjligheter och hinder för trygghetsarbete och samverkan med
lokalsamhället har kartlagts.
Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett
område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.
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Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete genom att polis och kommun bygger förtroende
samt engagerar och involverar medborgare tillsammans med lokalsamhällets
aktörer.
Förslaget på medborgarlöfte i Danderyds kommun grundar sig på
lägesbilden. Förslaget på medborgarlöfte tar särskilt hänsyn taget till resultat
av den medborgarundersökning som genomfördes under 2016 och som är en
del av lägesbilden.
Bilagor:
1. Samverkansöverenskommelse Danderyd
2. bil1 Avsiktsförklaring Danderyd (godkänd av kommunstyrelsen
2016-04-04)
3. bil2 Gemensam lokal lägesbild Danderyd
4. bil3 Handlingsplan Danderyd
5. bil4 Medborgarlöfte Polis Danderyd
6. bil5 Kontaktpersoner för samverkan kommun och polis i Danderyd
7. Protokollsutdrag BRÅ 2017-03-09 §16 Beslut om samverkansavtal
mellan kommun och polis 2017-2018

Åsa Heribertson
Kommundirektör

Annette Lindell
BRÅ-samordnare

Exp:
Samtliga nämnder

Lars Winberg
Säkerhetschef

