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Särskilt uttalande
Stockholms stad håller på att ta fram en ny samverkansöverenskommelse med Polisen. Detta
är en mycket viktig överenskommelse som i grunden definierar vad respektive organisation
ska prioritera i vårt gemensamma arbete för att göra Stockholm till en bättre stad att leva i.
Det är också det dokument i vilket vi lägger fast hur vi övergripande ska arbeta tillsammans.
Förslaget till samverkansöverenskommelse innehåller i grunden en mycket bra struktur och
lägger fokus på de viktigaste områden för stockholmarna. Arbetet i stadsdelsnämnderna
kommer också konkretiseras genom lokala samverkansöverenskommelser.
På ett par punkter anser vi det dock vara angeläget att göra vissa tillägg till den övergripande
överenskommelsen.
1) Det är viktigt att det finns fasta lokala arbetsgrupper på operativ nivå kring barn och
unga. som innefattar polis, socialtjänst och skola. Strukturen som den beskrivs idag
definierar de lokala arbetsgrupperna som tillfälliga. Just kring barn och unga kan man
konstatera att det löpande kommer finnas barn och unga i alla stadsdelar, vars
beteende bör uppmärksammas och mötas med åtgärder från samhällets samlade
aktörer. En fast struktur för operativ samverkan krävs av flera skäl. Samarbetet blir
funktions- istället för personberoende. Att löpande dela lägesbilder kring situationer
utvecklar förståelse för respektive funktions mandat och möjligheter att agera. Detta
möjliggör systematiska, tidiga, fungerande interventioner vilket både spelar roll på
individnivå och för trygghetsnivån i samhället. En fast upparbetad struktur är också ett
fungerande verktyg att aktivera när det blir stökigt och mycket oro eftersom den,
tillskillnad från en tillfällig grupp, har ett upparbetat relations- och strukturkapital.

2) Skolans/utbildningsförvaltningens roll kan med fördel förtydligas i vissa av de
strukturer som etableras i överenskommelsen. Skolan är den plats där en stor del av
barns och ungdomars liv utspelar sig och det är därför prioriterat att förbygga, utreda
och beivra brott i skolmiljö. Skolan är den viktigaste skyddsfaktorn för unga men brott
i skolan gör att offer och förövare möts varje dag tills brottet är utrett och åtgärder
vidtagna. Eftersom stadens organisation är sådan att ansvaret för skolans verksamhet
ligger på fackförvaltning, finns det all anledning att vara tydlig med att
utbildningsförvaltningen ska vara representerad med lämplig funktion i de lokala styroch beredningsgrupperna.

