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Samverkansavtal Stödcentrum för Unga i Täby, Vallentuna, 
Österåker och Danderyds kommuner, Vaxholms stad och 
lokalpolisområde Södra Roslagen i Polisområde Stockholm Nord  
  
 
§ 1 Syfte  
Stödcentrum för Unga i Södra Roslagen är en samverkan mellan socialtjänst och polis 
med syfte att  
 
Unga brottsutsatta och vittnen  
 Ge unga brottsutsatta upprättelse och förhindra att de förlorar tron på vuxenvärlden 
och rättssamhället  
 Ge den unge möjligheten att bearbeta konsekvenserna av brottet  
 Förbereda den unge inför eventuell rättegång  
 Förebygga brottslighet  
 
Medling  
 Minska negativa följder av brottet för både brottsutsatt och gärningsperson  
 Minska antalet återfall i brott  
 
§ 2 Målgrupp  
Unga brottsutsatta och vittnen, samt deras anhöriga  
Unga från 10 år upp till 21 år som utsatts för eller bevittnat brott, samt deras anhöriga. 
Undantag görs för brott i nära relation.  
 
Medling    
Unga gärningspersoner från 12 år upp till 21 år som erkänt delaktighet i polisanmält 
brott.  
 
§ 3 Huvudman  
Täby kommun är huvudman för verksamheten och svarar för dess drift samt har 
arbetsgivaransvar för kommunal personal.  
 
§ 4 Organisation  
Täby kommun ansvarar för att det i verksamheten finns anställd personal med lämpligt 
utbildning och erfarenhet i den omfattning som beslutas av styrgruppen.  
Styrgruppen ansvarar även för verksamhetens årliga budget. Chefen för individ- och 
familjeomsorgens utförarverksamhet i Täby kommun är chef för verksamhetens 
personal.  
 
§ 5 Ledning och styrning  
Det ska finnas en styrgrupp bestående av ansvarig chef som utses av socialchef eller 
därmed jämställd befattning från respektive kommun samt beslutsfattande representant 
för polisen. Representanter i styrgruppen för respektive kommun arbetar i enlighet med 
uppdrag från undertecknande chef.  
 
§ 6 Lokaler  
Ändamålsenliga lokaler tillhandahålls i polishuset av lokalpolisområde Södra Roslagen, 
som även ansvarar för grundmöblering.  
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§ 7 Finansiering  
Den totala kostnaden för anställd personal på Stödcentrum, administration och 
verksamhet ska fördelas mellan de ingående kommunerna i förhållande till antalet unga 
från 10 år upp till 21 år i respektive kommun den 31 december föregående år.   
 
§ 8 Betalning  
Beräkning av kostnader för fakturering görs den 30 november varje år så att debitering 
kan ske enligt § 7.  
 
§ 9 Verksamhet  
Unga brottsutsatta och vittnen samt anhöriga  
Stödcentrum erbjuder stödsamtal, praktisk hjälp i kontakten med andra myndigheter och 
försäkringsbolag och stöd inför och vid rättegång.  
 
Medling  
Stödcentrum skall sörja för att medling enligt lagen (2002:445) om medling med 
anledning av brott kan erbjudas när brottet har begåtts av någon som är under 21 
år. Lag (2006:901). 
 
§ 10 Polisens åtagande  
informerar brottsutsatta barn och ungdomar mellan 10 år upp till 21 år, samt vittnen och 
anhöriga om Stödcentrum för unga brottsutsatta. Polisen översänder till Stödcentrum 
upprättade brottsanmälningar gällande målgruppen via BOPS eller direkt från 
lokalpolisområdet.  
 
Informerar gärningspersoner från 12 år upp till 21 år om möjligheten till medling. 
 
§ 11 Planering, uppföljning och utvärdering  
En verksamhetsplan ska upprättas årligen i samråd med samtliga samverkande parter 
genom styrgruppen.  
Huvudmannen ansvarar för uppföljning och löpande rapportering till de övriga parterna 
genom styrgruppen.  
 
§ 12 Verksamhetsberättelse och årsredovisning  
Huvudmannen ska senast två månader efter varje verksamhetsårs utgång lämna 
verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamheten till de övriga parterna.  
 
§ 13 Ändrade förutsättningar  
Om förändring av de deltagande parternas organisation och verksamhet eller annat 
oförutsett inträffar som påverkar tillämpningen av detta avtal, ska parterna uppta 
överläggningar om eventuella förändringar av avtalets innehåll. Detsamma ska gälla om 
sådana förändringar i lag eller annan författning sker, som påverkar tillämpningen av 
avtalet.  
 
§ 14 Avtalstid  
Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2022 och tillsvidare. Ingående parter 
förbinder sig att inte starta liknande verksamheter under avtalstiden. Uppsägning av 
avtalet ska ske minst 12 månader före önskat utträde.  
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Av detta avtal har sex likalydande 
exemplar upprättats och utväxlats.  
 
 
 
Claes Lagergren 
Socialchef  
Täby kommun  

 
 
 
 
 
 
David Gyllenstråle 
Socialchef  
Vallentuna kommun  

 
 
 
 
Agneta Franzén 
Förvaltningschef 
Vaxholms stad  

 
 
 
 
Britt-Marie Ekström   
Socialdirektör 
Danderyds kommun  

 
 
 
 
Susanna Kiesel 
Socialdirektör 
Österåkers kommun  

 
 
 
 
Anna Ohlsson 
Polisintendent 
Lokalpolisområde Södra Roslagen 


