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Abstract 

Landets tjugoen polismyndigheter arbetade tidigare väldigt mycket på egen hand när det 

gällde brottsförebyggande arbete. Men när den dåvarande Rikspolischefen Stefan Strömberg 

lämnade direktiv om att ett samverkansavtal skulle framtas mellan Polis och kommun 

öppnades nya möjligheter, men även krav på Polismyndigheterna att utveckla samarbetet med 

kommunerna för att gemensamt kunna se över deras problemområden och på så sätt få ett 

effektivare brottsförebyggande arbete samt en bra dialog med alla berörda parter i 

samverkansavtalet, och även med samhället i stort. Denna rapport analyserar hur samarbetet 

fungerar rent praktiskt i Haparanda kommun med deras brottsförebyggande arbete gällande 

ungdomar som är i en så kallad riskzon för framtida narkotikamissbruk, och hur berörda 

personer inom olika myndigheter och samhällsorgan gemensamt arbetar mot ett och samma 

mål för ett tryggare samhälle. Samtliga personer som medverkat i rapporten har bara goda ord 

om samarbetet, men det finns trots detta farhågor om att arbetet med tiden kommer att rinna 

ut i sanden och att vissa kommuner kommer att dela på resurserna och inte arbeta gemensamt. 

Samverkansavtal mellan Polis och kommun är dock ett steg i helt rätt riktning för att 

tillsammans kunna arbeta brottsförebyggande i ett samhälle som ständigt utvecklas och 

förändras.
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1. Inledning 

Den 28:e Februari 2007 beslutade den dåvarande Rikspolischefen Stefan Strömberg att en 

nationell handlingsplan skulle framtas angående samverkan mellan Polis och kommun. 

Detta samarbete har funnits i vissa kommuner sedan tidigare, men man ville nu få det mer 

konkretiserat för att på så vis kunna få en långsiktig utveckling i landet (Olofsson 2007, s 

3). Arbetet varierade tidigare väldigt kraftigt mellan landets kommuner, från ett fullgott 

samarbete på en ort, till i princip inget alls på en annan. Tanken med handlingsplanen var 

att få till stånd en rutin som fungerar överallt på samma goda sätt (S. Wuori, personlig 

kommunikation. 25 November, 2009. Se bilaga).  

Tanken var att alla berörda parter i kommunen skulle samlas för att gemensamt ta fram en 

lokal problembild och på så vis kunna arbeta brottsförebyggande för att öka tryggheten i 

kommunen och sänka brottsanmälningarna genom att i samråd agera mot specifika 

områden. Samverkansmodellen är uppbyggd på samma sätt som Polisens 

underrättelsemodell, men anpassad för ett externt bruk. Modellen innehåller 

underrättelseinhämtning, skapandet av en gemensam problembild, strategisk 

överenskommelse, konkret operativt brottsförebyggande arbete samt uppföljning för att se 

vilka faktiska resultat man uppnått. För att få en konkret bild över vilka problemområden 

parterna bör arbeta med, påpekade författaren till rapporten att det är viktigt att alla parter 

bidrar med sin del för att få arbetet effektivt (Olofsson 2007, s 3). Polisen har exempelvis 

händelserapporter, brottsstatistik och operativa underrättelserapporter samtidigt som 

kommunen har översikt över skola, fritidsgårdar med mera. Men även till exempel lokala 

hyresvärdar, krögare och andra personer som har anknytning till problemområden kan 

medverka vid dessa samtal för att på så vis delge ännu mer information och problembilder. 

Brottsanmälningarna har det senaste årtiondet legat ganska stabilt (Brottsförebyggande 

rådet, 2009) men den varierar i de olika delarna av landet och är högre i tätbefolkade 

områden, där den sociala integrationen och den informella sociala kontrollen är svagare, 

och detta leder till att människors upplevelse av otrygghet är olika i olika delar av landet 

(Dahl et al. 2003, s  9). Brottsligheten hittar ständigt nya sätt att utvecklas, och det är svårt 

för både samhället i stort men även för Polisen att komma åt alla nya tillvägagångssätt. 

Internet har, för att ta ett exempel, öppnat helt nya inkörsportar för t.ex. narkotika som man 

nu med endast några musklick bort kan beställas hem i postlådan utan några problem.  



2009-12-14 Rapport nr. 541 

 2 

Men inte bara teknikens utveckling leder till brott, utan även hur samhället ser ut i stort 

med ökad arbetslöshet med bland annat effektivisering av arbeten (Olofsson 2007, s 4).                                                                  

Polisen ville därför komma fram med bättre brottsförebyggande metoder, var på Polisens 

underrättelsemodell infördes 2005 för att kunna på ett strukturerat sätt samla, bearbeta och 

delge information och därefter använder materialet i planering och prioritering av olika 

typer av brottsförebyggande arbete (Olofsson 2007, s 5). Precis så är även 

samverkansmodellen med kommunerna utformad, men eftersom flera parter ska samarbeta 

så krävs det större vikt vid den gemensamma problembilden och för att kunna genomföra 

det konkreta operativa brottsförebyggande arbetet tillsammans.                                             

1.1 Syfte 

Syftet med denna rapport är att analysera hur samverkan mellan polis och kommun 

fungerar i praktiken genom att ta fram exempel på hur detta görs med hjälp av 

tillvägagångssätt, mål, struktur samt hur arbetet fördelas mellan de olika parterna. 

1.2 Frågeställningar 

 Hur har polismyndigheten i Norrbottens län tillsammans med Haparanda kommun 

arbetat rent praktiskt med den nationella handlingsplanen? 

 Har arbetet varit framgångsrikt? Vilka problemområden är viktiga att arbeta mot i 

kommunen och vilka hinder har framkommit under arbetet? 

1.3 Avgränsningar 

Jag valt att begränsa rapporten till endast två frågeställningar, och även skurit ner det 

geografiska området till Haparanda Kommun. Rapporten kommer framför allt att behandla 

de frågeställningar och syften som nämnts ovan. 
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1.4 Tillvägagångssätt 

Arbetet har sin grund i Rikspolisstyrelsens rapport Samverkan Polis och kommun – för en 

lokalt förankrad polisverksamhet i hela landet (Diarienummer PoA-480-5788/06) eftersom 

detta dokument är grunden för hela samverkansavtalet. För att få större förståelse och 

kunskap har jag även använt boken Problemorienterat Polisarbete (Dahl et al. 2003) som 

jag tidigare använt under Polisutbildningen då denna bok behandlar hur brottsligheten ser ut 

i samhället, och olika kriminologiska teorier. Den största vikten har dock lagts på intervjuer 

och internetbaserade källor. Intervjuerna som redovisas i arbetet är gjorda med Ola Backe 

som är områdespolis i Haparandra och som har arbetat med samverkansavtalen på orten. 

Nina Harila som arbetar som ungdomssekreterare på socialtjänsten i Haparanda kommun 

och som även hon varit med i framtagandet av samverkansavtalet i Haparanda, samt fd. 

Länspolismästare Seppo Wuori som var ledare för projektet om samverkan mellan polis 

och kommun och utvecklade Samverkan Polis och kommun – för en lokalt förankrad 

polisverksamhet i hela landet. Personerna som blivit intervjuade har fått intervjufrågorna 

utskickade via e-post innan intervjun ägde rum för att på så vis kunna ge mer övergripande 

och utförligare svar på frågeställningarna de delgavs. Brottsstatistik är hämtade från 

Brottsförebyggande rådet (www.bra.se) och har använts för att se hur brottsligheten ändrats 

under de senaste åren, detta för att kunna få en större förståelse för de problemområden 

Haparanda kommun jobbar mot. 

  



2009-12-14 Rapport nr. 541 

 4 

2. Teori 

2.1 Polisens underrättelsemodell 

Polisens underrättelsemodell, PUM, är en modell för ledning och styrning av all planlagd 

operativ polisverksamhet där man arbetar med inriktning, prioritering och genomförande 

som baseras på underrättelser och annan relevant kunskap om ämnet (Sjöberg 2005, s 3). 

PUM framtogs eftersom brottsligheten skiftade allt snabbare i takt med samhällets 

utveckling och människors rörlighet och satte högre krav på polisen, som behövde en mer 

effektiv polisorganisation. Den svenska polisens underrättelsemodell inspirerades av 

Storbritannien där man använder sig av National Intelligence Model (Underrättelseledd 

Polisverksamhet. https://intrapolis.polisen.se).  

Modellen har tre delprocesser: 

 Ledning och styrning 

 Kriminalunderrättelseverksamhet 

 Planlagd operativ verksamhet 
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Det gula området på modellen avser Kriminalunderrättelseverksamheten (KUT), som ska 

förse den strategiska och den operativa ledningsgruppen med beslutsunderlag, och den 

operativa verksamheten med underrättelsestöd så att polisverksamheten kan fokusera på de 

allvarligaste problemområdena genom underrättelser och annan kunskap om brottslighet, 

t.ex. statistik och vetenskapliga arbeten (Sjöberg 2005, s 15). Kriminalunderrättelsetjänsten 

arbetar genom att planera, inhämta, bearbeta, analysera, delge och utvärdera olika material. 

Kriminalunderrättelsetjänsten på lokal nivå utgör grunden i 

kriminalunderrättelseverksamheten, då denna har kännedom om vilka problem som ligger 

på denna lokala nivån, men även kan bidra till verksamhet som innefattar så väl regional 

som nationell nivå, och i vissa fall även internationellt. Varje polismyndighet ska ha en 

regional nivå för kriminalunderrättelsetjänsten för att på så sätt kunna sammanlänka med 

Rikskriminalpolisen och utveckla den nationella kriminalunderrättelsearbetet. 

Ledning och styrning, som representeras av det blåa området i modellen, innefattar både 

strategisk ledning och operativ ledning. Med strategisk ledning avses den 

underrättelseledda polisverksamhet som ser i längre perspektiv, ofta tidsperioder om tre till 

fem år (Sjöberg 2005, s 5). Den strategiska ledningens inriktningsbeslut preciseras i årliga 

verksamhetsplaner vilka utgör grunden för den operativa inriktningen av den planlagda 

verksamheten vilken i sin tur preciseras i form av olika handlingsplaner som framtas 

(Sjöberg 2005, s 5). Den planlagda operativa verksamheten prioriteras, samordnas och leds 

av en operativ ledningsgrupp. Denna ledningsgrupp är framtagen för att ha en helhetssyn 

och totalansvar inom sitt ansvarsområde, istället för att ha enskilda chefer med detta ansvar. 

I Rikspolisstyrelsens rapport Sammanfattning av PUM om lyfter man fram olika punkter 

som ledning och styrning enligt denna modell skapar förutsättningar för. Detta är bland 

annat ökad förståelse för uppdraget och den egna rollen, vilket leder till större motivation 

och engagemang för den polisiära uppgifter i hela organisationen, på alla nivåer. Effektivare 

verksamhetsprioritering, samordning och ledning. Rationellare resursutnyttjande. 

Förbättrad planläggning av polisarbetet. Förbättrad informations-/underrättelsehantering. 

Snabbare reaktioner på pågående eller planerad brottslighet och andra ordningsstörningar. 

Ökat antal uppklarade brott och ökad lagföring. Ökad professionalism i hela 

polisverksamheten (Sjöberg 2005, s 5). 
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Den sista delen på modellen är den gröna, Operativa verksamheten.                                      

Med operativ polisverksamhet avses planlagd linjeverksamhet, planlagd insats, särskild 

händelse där resurserna leds och används i särskild ordning, samt händelser som kräver 

omedelbara åtgärder (Sjöberg 2005, s 21). En uppföljning på den operativa verksamheten är 

avgörande för att kunna bedöma om målsättningarna är uppfyllda och att den planlagda 

verksamheten har utvecklats i enlighet med den förväntade resultatet.  

2.2 Rutinaktivitetsteorin 

Rutinaktivitetsteorin är en kriminologisk teori som bygger på att en stor del av 

vardagsbrottsligheten i samhället orsakas av bebyggelseplanering och människors 

vardagliga rutiner (Brottsförebyggande rådet, 2007, Rånförsök blev till brottsförebyggande 

uppfinning). Teorin bygger på tre olika faktorer för att ett brott ska bli fullbordat. Dessa är  

 Det måste finnas en motiverad och brottsbenägen gärningsman  

 Det måste finnas ett stöldbegärligt objekt  

 Samt slutligen avsaknad av kapabla väktare (Dahl et al. 2003, s  22) 

Saknas någon av dessa tre element så kommer brottet mest troligt inte att genomföras, och 

på så vis kan man arbeta brottsförebyggande genom att till exempel försvåra för 

gärningsmannen genom att göra stöldobjektet mer svåråtkomligt. 
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3. Resultat 

3.1 Samverkan 

Ola Backe förklarar att i Haparanda kommun samlade man alla berörda parter i kommunen 

för att gemensamt se över problembilderna i kommunen. Parterna tittade på skolans, 

socialtjänstens samt polisens kännedom om ungdomar mellan tretton till tjugo år som var i 

aktivt missbruk av narkotika samt de ungdomar som låg i riskzon för ett drogmissbruk och 

valde detta som huvudspår i samverkansavtalet. Skolorna skulle bli bättre på att anmäla till 

socialtjänsten när de fanns indikationer på att ett barn missbrukar narkotika eller umgås i 

sådana kretsar. Polisen informerade även skolan om vad som händer med ungdomarna när 

skolan gör en polisanmälan mot en av dessa. Ola förklarar även att få ner resultatet på 

papper är det inte primära, utan det är att arbetet faktiskt ger någon verkan.  

Just när det gäller narkotika bland unga är det sällan det finns det finns konkreta bevis utan 

polisen jobbar istället med hjälp av rykten som sprids på staden, Facebook, och andra 

forum som är aktuella. Det är inte allt för ovanligt att många känner till ett barns missbruk, 

utom just föräldrarna till denne. När socialtjänsten eller polisen får nys om att någon 

ungdom befinner sig i en s.k. riskzon, kontaktar man föräldrarna för att informera om vad 

man vet, för att kunna förhindra ett framtida missbruk innan en anmälning hamnar hos 

någon myndighet. Föräldrarna får en erbjudan om att komma in till polisstation för att få 

prata med en polisman om situationen. Sedan får föräldrarna själva åka hem prata med sitt 

barn, och får även erbjudan om de vill komma på en återträff hos polisen där både barn och 

föräldrar sitter med i samtalet. Efter detta kontaktar polisen socialtjänsten som i sin tur även 

de för ett samtal med föräldrarna.  

Ola berättar även att man enligt rutinaktivitetsteorin arbetar för att avsaknad av kapabla 

väktare ska minskas, och att polisen därför måste vara flexibla och följa med samhällets 

utveckling för att inte hamna ett steg bakom brottsligheten. Han säger även att synligheten 

och kommunikationen med ungdomarna är viktig för att polisen ska få ett gott förtroende 

och komma närmare ungdomarna. Han poängterar även polisens huvudsakliga 

arbetsuppgifter som regleras i Polislagen och att det är viktigt att arbeta efter dessa.  
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Nina Harila som arbetar som ungdomssekreterare på Socialtjänsten i Haparanda berättar att 

hon ser väldigt ljust på samarbetet med polisen då hon nu är placerad i samma lokaler som 

polisen, och har möjlighet att fortlöpande få information om vad som händer. Tidigare hade 

socialtjänsten problem att hinna in till förhör med ungdomar då dessa ofta hålls tätt inpå 

ingripandet mot den unga. Resultatet blir ofta att föräldrar anonymt kommer till 

polisstationen och lämnar in narkotika som de hittat. Polisen har ofta teorier om vem det 

kommer från, men eftersom brott ej går att styrka, och att man faktiskt har hjälpt den unge 

ser man detta som ett ovärderligt resultat säger Ola Backe.  

3.2 Framgångsfaktorer och problemområden 

I Rikspolisstyrelsens rapport om samverkansavtal mellan polis och kommun lyfter man 

fram en rad olika problemområden som skulle kunna vara aktuella för samtliga kommuner. 

Ett exempel man belyser där är arbetet mot narkotika, där man på den strategiska nivån 

beslutar om att man ska arbeta brottsförebyggande inom just detta område.                          

Det brottsförebyggande rådet analyserar då vad som kan göras, och vem som ska göra det.  

Man tar i rapporten fram ett exempel på vad kommunen kan bidra med, och där trycker 

man bland annat på vårdplatser för LVM (Lag 1988:870 om vård av missbrukare i vissa 

fall) och LVU (Lag 1990:52 med särskilda bestämmelser om vård av unga), effektivare 

beslut om dessa två åtgärder, social beredskap, riktade informationsinsatser på skolor och 

drogvaneundersökningar. Polisen å sin sida ska då arbeta med nivåanpassade insatser mot 

konsumtion och distribution av narkotika, utbildning av personal i drogtecken och 

symptom, riktade informationsinsatser för att tillsammans kunna nå ett så gott resultat som 

möjligt.  

En förutsättning för att arbetet ska fungera är enligt områdespolisen Ola Backe att Polisens 

underrättelsemodell fungerar, och poängterar att om Kriminalunderrättelsetjänsten saknar 

information om problemområdet är det svårare att arbeta mot detta. Ola berättar att 

Haparanda Kommun har valt att arbeta med tidigt ingripande mot barn under arton år i 

riskzon för negativt beteende när det gäller narkotika då eget bruk av narkotika kraftigt ökat 

sedan sekelskiftet (Figur 1). Man vill i ett tidigt skede uppmärksamma ungdomarna för att 

på så vis kunna hjälpa dem så att de inte hamnar i ett aktivt missbruk.  
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Figur 1: Anmälda narkotikabrott (eget bruk) i Norrbottens län 2000-2008                                                                      

Källa: http://statistik.bra.se/solwebb/action/index 

I deras avtal har man lyft fram fem punkter som är primära i arbetet.  

 Att tidigt identifiera barn som far illa och ett snabbt ingripande i samverkan med 

föräldrarna 

 

 Att skapa en varaktig strukturerad modell för samverkan mellan polis, skola och 

      socialtjänst i det individinriktade arbetet. 

 

 Att skapa ett hållbart samarbete för att tillsammans arbeta förebyggande inom 

Haparanda kommun samt med Torneå kommun. 

 

 Att göra föräldrar mer engagerade i sina barn och våga säga NEJ 

 

 Att öka PSS-gruppens kompetens i förebyggande arbete och föra kunskapen vidare i 

      organisationerna. 

 

Men trots att det är svårt att sätta resultaten på papper, förklarar Ola att de har sett en 

markant sänkning av ungdomar under arton år som brukar narkotika i Haparanda kommun, 

och även rektorerna på skolan upplever att det är lugnare på skolorna. Polisen har även 

blivit snabbare och bättre på att anmäla till socialtjänsten när ett barn far illa, och har även 

internt utvecklat samarbetet och kommunikationen mellan respektive instans för att öka 

förståelsen och kunskapen om varandras möjligheter att utföra olika arbetsuppgifter. 
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3.3 Hinder i arbetet 

 
Det har dock framkommit att det kan finnas en del hinder i samarbetet. Seppo Wuori 

förklarar att ett problem kan vara att överenskommelsen blir antingen för detaljerad eller för 

överskådlig så att syftet med arbetet rinner ut i sanden. Ett annat problem enligt honom är 

också att Polisen är duktiga på att starta upp nya projekt, men att dessa med tiden hamnar i 

skymundan då andra projekt tas fram. Även att polis och kommun splittrar på resurserna är 

enligt Seppo en farhåga då i det i grund och botten krävs ett samspel för att få 

samverkansavtalen att fungera och för att de ska ge några faktiska resultat. Under intervjun 

med Nina Harila nämner hon en liten problematik som just Socialtjänsten har med polisen. 

Det är deras sekretess de har till övriga myndigheter, men hon påpekade att det endast var 

ett fåtal fall där personer ej lämnat samtycke till samarbete med polisen. Polisen å sin sida 

har ej sekretess mot Socialtjänsten, utan de har skyldighet att anmäla vissa situationer där 

barn kan antas fara illa (Socialtjänstlag 2001:453, 14 kap, 1 §). 



2009-12-14 Rapport nr. 541 

 11 

4. Diskussion 

Under arbetets gång har det dykt upp en hel del intressanta aspekter på hur samarbetet 

mellan Polis och kommun i praktiken var tänkt att fungera, och hur man faktiskt applicerar 

detta i verkligheten. En stor brist i arbetet har varit det lilla omfång som rapporten 

behandlar. Det hade varit spännande att se hur arbetet skiljer sig från ort till ort, men även 

över alla olika län i landet. I Norrbotten har överenskommelser om  samverkansavtal slutits 

i Älvsbyn, Arjeplog, Haparanda, Överkalix, Boden, Övertorneå och Piteå. De övriga 

kommunerna Arvidsjaur, Luleå, Kalix, Pajala, Gällivare, Jokkmokk och Kiruna kommer 

även de att skriva under samverkansavtalet, men detta har dragit ut lite på tiden då vissa 

kommuner valt att förankra detta i kommunstyrelsen etc. Haparanda har utformat 

samverkansavtalet precis enligt direktiven, och har enligt Ola Backe fått väldigt goda 

resultat. Man har arbetat enligt den externa versionen av PUM där alla berörda parter i 

samarbetet samlats för att gemensamt göra en underrättelseinhämtning och skapat en 

gemensam problembild, och utifrån det skapa en strategisk överenskommelse och besluta 

om ett konkret brottsförebyggande arbete. Polisen har även informerat övriga parter som 

ingår i samverkansprogrammet om kriminologiska teorier, till exempel rutinaktivitetsteorin, 

och hur polisen arbetar efter detta. Det hade dock varit spännande att se om 

droganvändandet i Haparanda kommun minskar på längre sikt tack vare detta samarbete i 

kommunen, men eftersom brottsstatistiken uppdateras årsvis på Brottsförebyggande rådet 

är det i dagsläget för tidigt att se några resultat där. Men enligt Ola Backe har de sett en 

markant sänkning av brukande av narkotika hos ungdomar under arton år, och även färre 

ungdomar som ligger i riskzonen för ett framtida missbruk av narkotika. Problemområdena 

som Rikspolisstyrelsen gett exempel på känns alla väldigt aktuella i dagens samhälle, men 

parterna måste även vara öppna för att komma med hela nya förslag och tankesätt då 

samhället i stort förändras väldigt snabbt i samband med individualisering, teknisk 

utveckling med mera (Olofsson, s 4).  

4.1 Slutsatser och förslag 

Samverkansavtalen är verkligen ett steg i rätt riktning i mina ögon. Seppo Wuori berättade i 

intervjun att polisen ofta har litat på eldsjälar som dragit igång projekt inom myndigheterna, 

men att när dessa slutar eller börjar arbeta med något annan sällan har någon efterträdare 

vilket leder till att projekten allt för ofta rinner ut i sanden. I och med samverkansavtalen 

ska alla myndigheter utveckla samarbetet med kommunerna, och de lokala 
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brottsförebyggande råden får en tydligare uppgift och därigenom aktiveras fler kommunala 

enheter, näringsliv, organisationer m.m. Jag tycker även att det Nina Harila berättade, att de 

nu mera har socialjour i samma byggnad som polishuset är något samtliga orter bör sträva 

efter. Detta ger otroliga möjligheter för socialtjänsten att medverka vid förhör, speciellt när 

det gäller ungdomar under tjugo år där socialnämnden ska medverka om det finns skäl till 

antagande att vad som förekommit bör föranleda ingripande från socialnämnden 

(Förundersökningskungörelse 1947:948, 16 §). Men även för att hålla en tätare kontakt med 

polisen för att på så vis kunna arbeta brottsförebyggande även de, men det är inget man 

nämner i RPS-rapporten. En problematik som jag ser är hur arbetet ska fungera i större 

kommuner, där befolkningen är stor och beslutsfattarna många. Där kommer det bli ännu 

viktigare med god kommunikation mellan alla berörda parter för att alla ska kunna enas och 

vara medvetna om vad de ska dra för strå till stacken för att samarbetet ska vara 

framgångsrikt. Även alla enskilda poliser på orten måste vara medvetna om vad man enats 

om i samverkansavtalet så att även de känner att de kan bidra med något och utföra ett 

planlagt arbete. Men trots att samverkansavtalen i dagsläget är relativt nya så både hoppas 

jag och tror att detta kommer att vara grunden till en lång och framgångsrik process för att 

kunna förebygga och arbeta mot problemområdena i städerna, för att på så vis skapa ett 

tryggare samhälle. 
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Bilaga, intervjufrågor 
 

Intervjufrågor till Ola Backe. 

 

Hur har ni i er kommun valt att arbeta med samverkansavtalet rent praktiskt? 

 

Vilka problemområden har ni valt att arbeta mot? 

 

Har arbetet varit framgångsrikt? 

 

Har ni stött på hinder i samarbetet, och i så fall vilka? 

 

Intervjufrågor till Nina Harila. 

 

Vilka möjligheter och problem ser du i samverkansavtalet? 

 

På vilket sätt bidrar ni i samverkansavtalet? 

 

Hur samverkade ni med polisen innan samverkansavtalet? 

 

Intervjufrågor till Seppo Wuori. 

 

Hur fungerade samarbetet mellan kommun och polis före RPS-rapporten om 

samverkansavtal framtogs? 

 

Varför anser ni att det är att det är angeläget att polismyndigheterna fördjupar samarbetet 

med kommunerna? 

 

Vilka möjligheter och problem tror du kan finnas i samverkansavtalen? 


