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Övergripande samverkansöverenskommelse
mellan Stockholms stad och Polisregion
Stockholm
Svar på remiss till kommunstyrelsen, KS 2019/656
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
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.
Överenskommelsen remitteras till nämnder inom Stockholms stad.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har skickat Övergripande
samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och
Polisregion Stockholm på remiss för yttrande senast den 4
september 2019.
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Sedan 2015 har Stockholms stad och Polisregion Stockholm haft ett
samverkansavtal som löpte ut i maj 2019. En förlängning av detta
avtal har skett fram till denna överenskommelse träder i kraft.
Med stöd från denna övergripande överenskommelse mellan
Stockholms stad och Polisregion Stockholm skapas lokala
överenskommelser mellan stadsdelar och lokalpolisområden.
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Även den lokala samverkansöverenskommelsen mellan Älvsjö
stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde Globen tecknades för
första gången 2015 men har förnyats en gång under 2017. Denna
överenskommelse gick ut i maj 2019 men har förlängts till årsskiftet
i väntan på att den övergripande överenskommelsen ska ta form.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för samhällsutveckling.
Ärendet behandlas i funktionshinderrådet den 21 augusti 2019 och i
pensionärsrådet och förvaltningsgruppen den 22 augusti 2019.
Ärendet
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.
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 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.
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Synpunkter och förslag
Sedan det första stadsövergripande avtalet slöts med polisregion
Stockholm har det gått mer än fyra år. Den samverkansöverenskommelse som nu ligger som förslag är en utveckling av det
avtal som slöts då och förvaltningen ser, i likhet med
stadsledningskontoret, mycket positivt på de långsiktiga ramarna
och strukturen för samverkan på olika nivåer. Detta skapar goda
förutsättningar att lyckas med samverkan även på den lokala nivån.
I den övergripande handlingsplanen som kopplas till överenskommelsen formuleras de för tillfället prioriterade samverkansområdena med mål, ansvarsfördelning, åtaganden och uppföljning.
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Att parterna gemensamt kommer att följa upp pågående arbete
skapar förutsättningar för ytterligare vidareutveckling av
samarbetet. De rubricerade prioriterade samverkansområdena
bedöms av förvaltningen vara adekvata även för Älvsjö
stadsdelsområde och täcker in de områden som kommer att kunna
ingå i samverkan på lokal nivå.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner tjänsteutlåtandet och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Anne-Marie Tingeborn
Stadsdelsdirektör
Bilaga
Remissen
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