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Övergripande samverkansöverenskommelse
mellan Stockholms stad och Polisregion
Stockholm
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Övergripande samverkansöverenskommelse mellan
Stockholms stad och Polisregion Stockholm godkänns enligt
bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och
gäller fr.o.m. datum för underskrift tills vidare.
2. Tidigare samverkansavtal för 2015-2019, dnr 320-845/2015
upphör därmed att gälla.
Sammanfattning
Stadsledningskontoret har tillsammans med Polisregion Stockholm
tagit fram en övergripande samverkansöverenskommelse mellan
Stockholms stad och Polisregion Stockholm. Målet med
samverkansöverenskommelsen är att stockholmarnas trygghet ska
öka och att den faktiska brottsligheten ska minska. Parterna skapar
genom överenskommelsen förutsättningar och mandat för att stärka
det gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
både centralt och lokalt. Ett antal för tillfället prioriterade
utmaningar lyfts fram i en bilaga till överenskommelsen där
samverkan är särskilt påkallad på såväl lokal som central nivå. De
prioriterade samverkansområdena bedöms ligga i linje med den
inriktning av de brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser
som lyfts fram i kommunfullmäktiges mål 1.2. Stockholm är en
trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.
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Bakgrund
Otrygghet kopplat till brottslighet är en upplevelse som varierar
utifrån flera faktorer som exempelvis ålder, kön och var i staden
man bor. I stadens återkommande trygghetsmätning konstateras en
generell ökning av otrygghet i staden och främst i delar av
ytterstaden. Samma mätning visar samtidigt att en majoritet av
invånarna i staden inte är otrygga eller oroliga för att utsättas för
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brott. Trygghet relaterar till olika dimensioner så som tillit, goda
relationer till samhället, goda uppväxtvillkor, att lyckas i skolan och
ha ett arbete. Ett effektivt brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete innebär långsiktiga och kortsiktiga
åtgärder som riktas till stadens invånare och den fysiska miljön.
Samverkan sker idag mellan staden och polisen i en mängd olika
frågor, alltifrån lokalt trygghetsarbete och krisberedskap till mer för
stunden påkallade uppdrag som särskilda evenemang. För att
ytterligare sätta ramar och struktur för ett långsiktigt samarbete har
stadsledningskontoret tillsammans med Polisregion Stockholm tagit
fram en ny övergripande samverkansöverenskommelse mellan
Stockholms stad och Polisregion Stockholm.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsledningskontorets avdelning för
kvalitet och stadsutveckling. Som en del i beredningen kommer
ärendet att behandlas i kommunstyrelsens trygghetsutskott.
Ärendet
Tidigare samverkansavtal för 2015-2019, dnr 320-845/2015 mellan
Stockholms stad och Polisregion Stockholm löpte ut i maj 2019, en
förlängning har tecknats i väntan på denna överenskommelse.
Det övergripande målet med samverkansöverenskommelsen är att
stockholmarnas trygghet ska öka och att den faktiska brottsligheten
ska minska. Överenskommelsen ska skapa förutsättningar och
mandat för att stärka det gemensamma brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet både centralt och lokalt. Arbetet utgår
från berörda parters ansvarsområde, organisation och gällande
lagstiftning. Stadens och polisens arbete behöver kontinuerligt
stämmas av med berörda parter, utvecklas och intensifieras med
utgångspunkt i lokala lägesbilder, trygghetsmätningar, andra
statistiska underlag och orsaksanalyser. Samtliga involverade parter
bär ett särskilt ansvar för att samverkansöverenskommelsen
respekteras, utvecklas och hålls vid liv.
Ett antal för tillfället prioriterade utmaningar lyfts fram i en bilaga
till överenskommelsen där samverkan är särskilt påkallad på såväl
lokal som central nivå. De prioriterade samverkansområdena är:
unga i risk för kriminalitet, avhopparverksamhet för kriminella,
arbetet mot våldsbejakande extremism, särskilt utsatta och sårbara
brottsoffer, otillåten påverkan och riktat arbete mot avgränsade
platser och utsatta områden. Inriktningen för dessa områden sker
centralt men ska avspeglas i de lokala
samverkansöverenskommelserna där så är relevant kopplat till lokal
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lägesbild. Till samverkansöverenskommelsen kopplas en
handlingsplan med syfte att formulera en struktur för de prioriterade
samverkansområden och andra stadsövergripande
samverkansinsatser där stadens fackförvaltningar och bolag är
involverade tillsammans med polisen. Handlingsplanen kommer
löpande att följas upp och resultat kommer att presenteras årligen.
Stadsledningskontorets synpunkter och förslag
För att nå ett effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbete krävs gemensamma åtgärder på lång sikt. Staden och
Polisregion Stockholm samverkar idag inom en rad områden både
lokalt och centralt t.ex. gällande trygghetsvandringar,
plattssamverkan, kameraövervakning, sociala insatsgrupper, arbetet
mot våldsbejakande extremism, krisberedskap, trafiksäkerhet och
mycket mer.
Stadsledningskontoret ser positivt på den prioritering av
samverkansarbete som staden och Polisregion Stockholm betonar i
denna övergripande samverkansöverenskommelse, med långsiktiga
ramar och struktur för samverkan på olika nivåer. I den
övergripande handlingsplanen som kopplas till överenskommelsen
formuleras de för tillfället prioriterade samverkansområdena med
mål, ansvarsfördelning, åtaganden och uppföljning. Att parterna
gemensamt kommer att följa upp pågående arbete skapar
förutsättningar för ytterligare vidareutveckling av samarbetet. De
prioriterade samverkansområdena som redogörs i bilagan utgår i
hög grad från den inriktning av de brottsförebyggande och
trygghetsskapande insatser som lyfts fram i kommunfullmäktiges
mål 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och
vistas i.
Stadsledningskontoret föreslår att den övergripande
överenskommelsen godkänns enligt bilaga 1.
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