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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredare 
Eini Ruottinen 

SOCIALNÄMNDEN 
2021-12-08 

Reviderat samverkansavtal för stödcentrum för 
unga 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att ingå Samverkansavtal Stödcentrum för Unga 
i Täby, Vallentuna, Österåker och Danderyds kommuner, Vaxholms stad 
och lokalpolisområde Södra Roslagen i Polisområde Stockholm Nord, 
daterad den 12 november 2021, från och med den 1 januari 2022. 

2. Socialnämnden beslutar att samverkansavtalet Samverkansavtal 
Stödcentrum för Unga i Södra Roslagen, daterad den 1 december 2012 
upphör att gälla den 31 december 2021. 

Sammanfattning 

Kommunerna Täby, Vallentuna, Österåker och Danderyd och Vaxholms stad har 
sedan år 2012 ett samverkansavtal för stödcentrum för unga mellan Roslagens 
polisdistrikt och socialtjänst (SON 2013/37-71). Syftet med samverkansavtalet är 
att unga brottsutsatta och vittnen till brott i de medverkande kommunerna ska 
tillhandahållas ändamålsenligt stöd. Samverkansavtalet behöver revideras 
eftersom de medverkande kommunerna och polisen ser ett behov av justeringar i 
åldersspannet. De flesta kommuner förespråkar ett spann från 10 år upp till 21 år, 
som också är ett önskemål från polisen. Det omförhandlade samverkansavtalet 
föreslås gälla från och med 1 januari 2022 tills vidare med en uppsägningstid på 
12 månader.  

Ärendet 

Kommunerna Täby, Vallentuna, Österåker och Danderyd och Vaxholms stad har 
sedan år 2012 ett samverkansavtal för stödcentrum för unga mellan Roslagens 
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polisdistrikt och socialtjänst (SON 2013/37-71). Syftet med samverkansavtalet är 
att unga brottsutsatta och vittnen till brott i de medverkande kommunerna ska 
tillhandahållas ändamålsenligt stöd, till exempel möjlighet till att bearbeta 
konsekvenserna av brott, förbereda inför eventuell rättegång och förebygga 
brottslighet i stort.  

Samverkansavtalet behöver revideras eftersom de medverkande kommunerna 
och polisen ser ett behov av justeringar i åldersspannet. Idag varierar 
åldersspannet för målgruppen avseende stödcentrumen för unga brottsutsatta i 
de olika kommunerna i Stockholms län. De flesta kommuner förespråkar ett 
spann från 10 år upp till 21 år, som också är ett önskemål från polisens 
brottsoffer- och personsäkerhetssektion. I det befintliga samverkansavtalet är 
åldersspannet 13-23 år.  

Justeringen behöver göras för att underlätta distributionen av polisanmälda brott 
mot unga. Polisen har svårt hålla sig uppdaterad kring kommunernas olika 
åldersgrupper. Justeringen kommer även underlätta informations-, statistik-, och 
kunskapsdelning mellan kommunerna.  

Förändringen skulle innebära en justering i åldersspannet att barn från 0-9 år 
utsatta för brott förmedlas till socialtjänstens mottagningsgrupp. Barnen från 10 
år upp till 21 år skulle förmedlas till Stödcentrum, och de från 21 år förmedlas till 
brottsofferjouren.   

Det omförhandlade samverkansavtalet föreslås gälla från och med 1 januari 2022 
och gälla tills vidare med en uppsägningstid på 12 månader.  

Ekonomiska överväganden 

Omförhandlat samverkansavtal innebär inga ekonomiska konsekvenser för 
kommunen.  

Claes Lagergren 
Socialchef 
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Kotte Wennberg 
Avdelningschef barn- och familjeomsorg 

Bilagor 

- Samverkansavtal Stödcentrum för Unga i Täby, Vallentuna, Österåker och 
Danderyds kommuner, Vaxholm stad och lokalpolisområde Södra 
Roslagen i Polisområde Stockholm Nord, daterad den 12 november 2021. 

Expedieras 

Enhetschef Mats Nilsson 
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