
Protokollsutdrag  1 (1) 

Sammanträdesdatum  
2022-09-13  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 139 Ärendenummer KS2022/634 

Samverkansavtal med polisen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. kommunen undertecknar samverkansavtalet med Polisen, 
 

2. samverkansavtalet ersätter tidigare samverkansavtal med Polisen 
(KS2019/42). 

Sammanfattning 
Samverkansavtalet mellan Enköpings kommun och Polismyndigheten lokalt i 
Enköping syftar till att skapa en fördjupad samverkan mellan organisationerna. 
Målet är att gemensamt rikta insatserna för att minska brottsligheten och öka 
tryggheten i kommunen.  

Våra organisationer har gemensamma nämnare där kommunfullmäktiges mål om 
att ”skapa förutsättningar för en hållbar och trygg livsmiljö”, kan möta polisens 
vision ”Din polis – gör hela Sverige tryggt och säkert” och polisens verksamhetsidé 
om att ”nära medborgarna och tillsammans leder vi effektivt och engagerat det 
brottsbekämpande arbetet”.  

För att nå dessa mål på lokal nivå åtar sig kommunen och polisen att: 

 Samfällt underlätta god samverkan, utifrån en gemensam lägesbild av de 
utmaningar och problem som den geografiska kommunen har eller kan 
komma att få. 

 Ömsesidigt ta ansvar för att de villkor, åtaganden och skyldigheter som 
anges i avtalet uppfylls. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-07-14 
Samverkansavtal 2022-2023 
Samverkansavtal 2019-2022, 2019-01-15 

__________ 
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Kommunledningsförvaltningens 
Marcus Wennerström 
0171-62 61 18 
marcus.wennerstrom@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Samverkansavtal med polisen 2022-2023 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att:  

1. kommunen undertecknar samverkansavtalet med Polisen, 
 

2. samverkansavtalet ersätter tidigare samverkansavtal med Polisen 
(KS2019/42).  

Ärendet 

Bakgrund 
Samverkansavtalet mellan Enköpings kommun och Polismyndigheten lokalt i 
Enköping syftar till att skapa en fördjupad samverkan mellan organisationerna. 
Målet är att gemensamt rikta insatserna för att minska brottsligheten och öka 
tryggheten i kommunen.  

Våra organisationer har gemensamma nämnare där kommunfullmäktiges mål om 
att ”skapa förutsättningar för en hållbar och trygg livsmiljö”1, kan möta polisens 
vision ”Din polis – gör hela Sverige tryggt och säkert” och polisens verksamhetsidé 
om att ”nära medborgarna och tillsammans leder vi effektivt och engagerat det 
brottsbekämpande arbetet”.  

För att nå dessa mål på lokal nivå åtar sig kommunen och polisen att  

• Samfällt underlätta god samverkan, utifrån en gemensam lägesbild av de 
utmaningar och problem som den geografiska kommunen har eller kan 
komma att få. 

• Ömsesidigt ta ansvar för att de villkor, åtaganden och skyldigheter som 
anges i avtalet uppfylls. 

Fokus för arbetet 2022-2023 kommer att vara att: 

 
1 Kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020-2023 (KS2019/47) 
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1. Basera gemensamma framtida insatser och prioriteringar utifrån 
kontinuerligt uppdaterad faktabaserad lägesbild 

2. Vidareutveckla och stärka arbetsinsatser för att öka tilliten mellan 
medborgare och offentliga myndigheter 

3. Ömsesidigt ta ansvar för utveckling av implementerade och/eller 
nyskapande metoder och kunskapsområden 

4. Trygga fortlevnaden av befintliga välfungerande strukturer för det 
brottsförebyggande arbetet 

Samverkansavtalet ersätter tidigare samverkansavtal från 2018 (KS2019/42). 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen i samverkan med 
kommunpolis. Avtalet har även cirkulerats i kommunens brottsförebyggande 
forum ”Tryggare Enköping” för att förankra innehållet i en bredare grupp. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att avtalet med polisen tjänar kommunen 
väl. Att det hjälper till att inrikta och fokusera arbetet på området och leder till bättre 
använda resurser.  

Anledningen till att förlängningen av avtalet endast sträcker sig för perioden 2022-
2023 är bland annat den, antagligen, kommande lagstiftningen för kommuners 
uppgifter på det brottsförebyggande området som föreslås i SOU 
2021:49 ”Kommuner mot brott”. Arbetet som föreslås ovan överensstämmer med 
inriktningen i SOUn och kommer att tjäna Enköpings kommun väl i att bygga ett 
långsiktigt arbete mot brottslighet i kommunen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet har inte några ekonomiska konsekvenser utan arbetet kommer att ske 
inom den ram som har anslagits. 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Beslutet kan långsiktigt få positiva sociala konsekvenser för kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-07-14 
Samverkansavtal 2022-2023 
Samverkansavtal 2019-2022, 2019-01-15 
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Hannu Högberg 
t.f. Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Marcus Wennerström 
Trygghets- och säkerhetschef 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Polisen 
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Dokumenttyp    Beslutad av  Gäller f.om.  Gäller t.om. 
         Kommunstyrelsen         2023-12-31 
Ersätter    Gäller för  Ansvarig funktion  Reviderad 
KS2019/42    Enköpings kommun  Trygghetsstrateg        

 

Samverkansavtal 2022–2023 

Enköping – en trygg och säker kommun 

Samverkansavtalet syftar till att skapa en fördjupad samverkan mellan 

Enköpings kommun, i följande benämnt kommunen, och Polismyndigheten 

lokalpolisområde Enköping/Håbo, i följande benämnt polisen, för att minska 

brottsligheten och öka tryggheten i alla delar av Enköping. Samverkansavtalet 

ska säkerställa att kommunen och polisen stödjer och ger resurser till det 

brottsförebyggande arbetet. Syftet med avtalet är att vi gemensamt ska bidra till 

att Enköping är tryggt och säkert.  

Våra organisationer har gemensamma nämnare där kommunfullmäktiges mål 

om att ”skapa förutsättningar för en hållbar och trygg livsmiljö”1, kan möta 

polisens vision ”Din polis – gör hela Sverige tryggt och säkert” och polisens 

verksamhetsidé om att ”nära medborgarna och tillsammans leder vi effektivt 

och engagerat det brottsbekämpande arbetet”.  

För att nå dessa mål på lokal nivå åtar sig kommunen och polisen att  

• Samfällt underlätta god samverkan, utifrån en gemensam lägesbild av 

de utmaningar och problem som den geografiska kommunen har eller 

kan komma att få. 

• Ömsesidigt ta ansvar för att de villkor, åtaganden och skyldigheter som 

anges i avtalet uppfylls. 

 

Utifrån en gemensam samverkansmodell (bilaga 1) avser kommunen och 

polisen att gemensamt ta sig an uppgifterna. Fokus för arbetet under perioden 

2022–2023 är att:  

1. Basera gemensamma framtida insatser och prioriteringar utifrån 

kontinuerligt uppdaterad faktabaserad lägesbild 

2. Vidareutveckla och stärka arbetsinsatser för att öka tilliten mellan 

medborgare och offentliga myndigheter 

3. Ömsesidigt ta ansvar för utveckling av implementerade och/eller 

nyskapande metoder och kunskapsområden 

4. Trygga fortlevnaden av befintliga välfungerande strukturer för det 

brottsförebyggande arbetet 

 
1 Kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020–2023 
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Ekonomi 

Kommunen och polisen svarar för sina egna kostnader om inget annat 

överenskommes. 

 

Uppföljning och överenskommelser 

Arbetet kommer att följas upp inom ramen för samverkansmodellen, och då 

främst genom kommunens arbete med Tryggare Enköping.  

Utöver samverkansavtalet finns överenskommelser om specifika gemensamma 

åtaganden genom medborgarlöften. 

 

 

 

 

Peter Book   Maida Klasson 

Kommunstyrelsens ordförande Lokalområdeschef Polisen 
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Bilaga 1 Samverkansmodellen 

Samverkansarbetet kommer att genomföras utifrån en modell där 

undertecknande parter ingår. Inom ramen för samverkansmodellen kommer 

även andra samhällsaktörer att inbjudas för att medverka till att gemensamt 

arbeta för de målbilder som avtalet identifierar. Arbetet sker på strategisk, 

taktisk och operativ nivå. 

 

Strategisk samverkan 

På strategisk nivå samverkar de parter som undertecknar denna 

överenskommelse för att följa upp och inrikta arbetet. I den strategiska 

samverkan är polisen representerad av kommunpolis. Kommunen är 

representerade genom Kommunledningsförvaltningen (Trygghets- och 

säkerhetschef och Trygghetsstrateg), Utbildningsförvaltningen, 

Socialförvaltningen och Upplevelseförvaltningen. I arbetet kan även andra 

funktioner inom kommunen komma att ingå.  

Målsättningen för den strategiska samverkan är att överse att mål för arbetet 

möts samt att ansvara för att det finns strukturer som möjliggör för ett effektivt 

arbete.  

Arbetet avrapporteras till Kommundirektörens utökade ledningsgrupp, eller 

motsvarande forum, samt kommunstyrelsen.  

 

Taktisk samverkan 

Avtalsparterna och andra samhällsbärande aktörer ingår i arbetsgruppen 

Tryggare Enköping. Målet med Tryggare Enköping är att omsätta strategisk 

inriktning till aktiviteter där parterna kartlägger, utvecklar och effektiviserar 

kommunens och samarbetsparternas arbete för att Enköpings kommun ska vara 

en trygg och säker plats.   

Syftet med gruppen är att: 
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• öka säkerheten och motivera till trygghetsskapande åtgärder i 

kommunen 

• bidra till en effektiv samverkan inom Enköpings kommun gällande 

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete   

• samordna det kommunövergripande trygghetsarbetet och det externa 

säkerhetsarbetet på ett effektivt sätt 

• tillsätta tillfälliga arbetsgrupper utifrån aktuella och prioriterade 

problemområden som drivs i projektform med en tydlig åtgärdsplan 

under en avgränsad tid 

 

Operativ samverkan 

Operativt sker arbetet dels genom att omsätta den taktiska nivån till aktiviteter i 

egen organisation. Utöver detta sker också samordnade operativa insatser kring 

olika fokusområden där eller när behov uppstår. Exempel på det kan vara 

tidsmässigt återkommande händelser, såsom skolavslutningar, eller 

händelseutvecklingar där flera av de ingående parterna genom samordning kan 

nå effektivare resultat.  

Operativt kan ingående parter också använda sig av Trygghetstriangeln, där 

hastigt uppkomna behov av samordning och samverkan kan lyftas. 
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