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att förnya samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län för 2016 
enligt bilaga 1. 
 
Ärendet 
Polismyndigheten i Uppsala län var initiativtagare till Tryggare Uppsala län 2007 och var 
huvudman till 2010 då Länsstyrelsen i Uppsala tog över huvudmannaskapet. Syftet är att 
genom länsövergripande samverka mellan huvudintressenter från kommuner, andra 
myndigheter, organisationer och företag öka tryggheten och minska brottsligheten i länet.  
 
Uppsala kommun har varit en av huvudintressenterna sedan 2007. Det senaste avtalet gällde 
från år 2013 till och med 2015. Bilaga 2. 
 
Ett nytt avtal är nu aktuellt, men i och med att en utvärdering av tryggare Uppsala läns arbete 
pågår samt att det pågår en översyn av Länsstyrelsen kommande roll i brottsförebyggande så 
är föreliggande avtal bara på ett år.  
 
Föredragning 
Samverkan med Tryggare Uppsala län har gett kommunen ökade kunskaper och erfarenheter 
för att bedriva ett mer strategiskt och strukturerat arbete för att identifiera gemensamma 
arbetsområden och för att utveckla samverkansavtalet mellan kommun och polis. Det mer 
operativa arbetet har varit en antilagningskampanj samt ett arbete kring att minska antal rån 
mot butiksägare. 

 
I Brottsförebyggande rådets årliga nationella trygghetsundersökning – NTU – visar det 
generella resultatet att trygghetsindex för Uppsala län har förbättrats sedan mitten av 2000-
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talet.  Uppsala län har alla år haft en mindre andel personer som uppger påverkan på 
livskvaliteten än riket som helhet. 

 
Det nya avtalet har en vision: Människor och företag ska vilja etablera sig, stanna, utvecklas 
och trivas i Uppsala län. I det nya avtalet finns även ett förtydligande när det gäller 
huvudintressenterna ansvar att föra med sig information om Tryggare Uppsala läns arbete 
tillbaka till sin egen organisation.    
 
Avtalet innebär att Uppsala kommun medverkar i styrgrupp och fem samverkansgrupper. I 
styrgruppen medverkan tjänsteman från avdelningen för social hållbarhet. I de olika 
samverkansgrupperna medverkar tjänstemän dels från avdelningen för social hållbarhet och 
från säkerhet och beredskap samt från socialförvaltningen. Arbetet i de olika 
samverkansgrupperna går helt i linje med de uppdrag förvaltningarna har. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I överenskommelsen ingår att som huvudintressent stödja Tryggare Uppsala län med 30 000 
kr. Det ingår i kommunstyrelsens budget. 
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Inledning 
Uppsala län är en expansiv region i Mälardalen där många människor valt att bo, leva och 
arbeta. Levnadsvillkoren är beroende av en mängd faktorer, där individens trygghet har en 
stor roll. I Brottsförebyggande rådets årliga nationella trygghetsundersökning – NTU – visar 
det generella resultatet att trygghetsindex för Uppsala län har förbättrats sedan mitten av 
2000-talet1. Uppsala län har alla år haft en mindre andel personer som uppger påverkan på 
livskvaliteten än riket som helhet. Det är dock stora variationer mellan områden och 
kommuner och det återstår fortfarande mycket att göra.  
 
Tryggare Uppsala län är en länsövergripande verksamhet som syftar till att skapa 
förutsättningar för samverkan och samordning i det lokala trygghetsskapande, 
brottsförebyggande och brottsofferstödjande arbete som utförs i länet. Myndigheter, 
kommuner, organisationer och företag har tagit beslut om att tillsammans arbeta för att 
människor ska känna sig trygga i sin närmiljö.  
 
 
 
Syfte, mål och vision för Tryggare Uppsala län 
Syftet med Tryggare Uppsala län är att:  

• Vara en plattform för olika aktörer att mötas, utbyta erfarenheter, utveckla former för 
samverkan och samordning kring det trygghetsskapande arbetet i länet mellan 
huvudintressenter samt andra aktörer i lokalsamhället. 

 
• Samordna och utveckla insatser i länet och tillsammans med berörda aktörer arbeta 

med trygghetsskapande, brottsförebyggande och brottsofferstödjande insatser. 
 
Målet med Tryggare Uppsala län är att: 

• Länets invånare ska uppleva en ökad trygghet genom att Tryggare Uppsala län 
initierar och stödjer trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser samt verkar 
för att de som utsatts för brott får relevant stöd, hjälp och skydd. 

 
Visionen för Tryggare Uppsala län är att: 

• Människor och företag ska vilja etablera sig, stanna, utvecklas och trivas i Uppsala 
län. 

 
Tryggare Uppsala läns arbete sker årsvis genom ett antal aktiviteter och insatser, samt genom 
delmål i de befintliga samverkansgrupperna, se aktuell verksamhetsplan.   
 
 
 
 
 
  

1 Nationella trygghetsundersökningen - NTU 2006-2014. Regionala resultat. Brå rapport 2015:5. 
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Ansvarsfördelning 
Huvudintressenterna har ett gemensamt ansvar för den övergripande verksamheten inom 
Tryggare Uppsala län. Varje huvudintressent har ett aktivt ansvar för att arbetet inom ramen 
för Tryggare Uppsala län blir utfört. Varje huvudintressent har också ett ansvar att föra med 
sig information om Tryggare Uppsala läns arbete tillbaka till sin egen organisation.  
 
 
Ledning och styrning 
Styrgrupp 
Representant för huvudintressent ska ingå i Styrgruppen. Styrgruppen beslutar om vilka 
övergripande frågor Tryggare Uppsala län ska arbeta med. Deltagarna ska vara beslutföra i 
dessa frågor. Förutom representanter för de olika huvudintressenterna kommer styrgruppen att 
bestå av ansvariga för samverkansgrupperna, verksamhetens koordinator samt 
landshövdingen som är ordförande i styrgruppen.  
 
Styrgruppen ska:  
- årligen besluta om en verksamhetsplan och budget, 
- besluta i frågor av övergripande natur, 
- genom koordinatorn följa upp verksamheten i Tryggare Uppsala län i syfte att säkerställa 

att samverkan sker på bästa sätt, 
- ansvara för uppföljning av de övergripande mål som angivits för Tryggare Uppsala län i 

detta avtal. 
 
Samordningsfunktion 
Koordinatorn för Tryggare Uppsala län ska fungera som en sammanhållande kraft i länet och 
verka som en länk mellan styrgruppen och samverkansgrupperna. Utöver detta bör 
koordinatorn hålla ihop det trygghetsskapande arbetet och sprida information och kunskap om 
vikten av dessa frågor.  
 
Koordinatorns arbetsuppgifter omfattar bland annat att: 
- utveckla de gemensamma arbetsformerna i samverkan med aktuella samverkansgrupper, 

där representanter från olika deltagande aktörer ingår, 
- tillse att verksamhetsplaner upprättas för respektive samverkansgrupp, 
- sammankalla arbetsutskottet, 
- företräda Tryggare Uppsala län i olika nätverk,  
- rapportera till styrgruppen, 
- följa upp arbetet årligen. 
 
Kostnaderna för koordinatorn belastar ingen enskild huvudintressent mer än någon annan, 
utan kostnaderna täcks av den gemensamma budgeten för verksamheten. I egenskap av 
administrativ huvudman har Länsstyrelsen i Uppsala län arbetsgivaransvaret för den anställde. 
 
Arbetsutskott 
I arbetsutskottet sitter utsedda representanter från styrgruppen och samverkansgrupperna. 
Huvuduppgifterna för arbetsutskottet omfattar bland andra att bereda ärenden till styrgruppen 
och mellan styrgruppsmötena också handlägga ärenden, initiera och vidareutveckla 
samverkansgrupper utifrån behov samt agera bollplank till koordinatorn.  
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Samverkansgrupper 
I Tryggare Uppsala län finns ett antal samverkangrupper och vid behov tillsätts eller 
avvecklas dessa. Ansvarig utses i samband med att ny samverkangrupp tillsätts. Denna person 
ansvarar dels för att sammankalla till möten, dels ansvarar för att utse protokollförare. Varje 
samverkansgrupp ska ha en årlig verksamhetsplan med syfte, mål och uppföljning samt vilka 
aktörer och funktioner som ingår i gruppen.  
 
 
Finansiering 
Respektive huvudintressent förbinder sig att, under 2016, bidra med 30 000 kronor till 
verksamhetens budget alternativt tjänster som motsvarar 30 000 kronor. Reduktion av 
årsavgiften kan i vissa fall beviljas. Beslut tas av ordföranden efter förslag från AU.  
 
 
Information 
Respektive huvudintressent ska sträva efter att informera sin personal om verksamheten och 
även förmedla personalens synpunkter till styrgruppen. Detta för att skapa en helhetssyn och 
känsla av samhörighet i det trygghetsskapande arbetet.  
 
 
Hemsidan  
På www.tryggareuppsalalan.se förekommer alla huvudintressenter med logotyp och länkar till 
aktörernas egna hemsidor. Dessutom har huvudintressenterna möjlighet att placera en banner 
för Tryggare Uppsala län på sin egen hemsida för att visa att man medverkar till ökad 
trygghet i länet, vilket också bidrar till att stärka det egna varumärket.  
 
 
Kontinuerlig uppföljning och utvärdering 
Samverkansgrupperna ska årligen göra en uppföljning av arbetet. Koordinatorn ansvarar för 
att en kontinuerlig uppföljning sker. Under höst/vinter 2015 sker en utvärdering av Tryggare 
Uppsala län, vilken genomförs av Ramböll. Slutrapport ska vara färdig i februari 2016. 
Resultatet kommer att presenteras på styrgruppsmötet den 11 mars samt i rapportform.  
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Parter 
Tryggare Uppsala län  Uppsala kommun  
 
 
Avtalets omfattning 
Detta avtal reglerar de åtaganden som gäller för Uppsala kommuns del i Tryggare Uppsala 
län. 
 
Åtagandena i detta avtal avser: 
 
- bidra med 30 000 kronor under 2016 till verksamhetens budget, alternativt tjänster 

motsvarande den summan, 
- verka i styrgruppen, 
- sprida information om verksamheten, 
- vid behov ingå i samverkansgrupper. 
 
 

Avtalsperiod 
Detta avtal gäller från 1 januari 2016 till 31 december 2016. 
Avtalet är upprättat i två (2) exemplar varav parterna tagit var sitt. 
Var vänlig skriv namnförtydligande samt funktion.  
 
 
 
 
Ort och datum 
 
 
 
Peter Egardt,    Uppsala kommun 
ordförande i Tryggare Uppsala län   
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Bilaga 2
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