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Svar på remiss från kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen om förslag till övergripande
samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och
Polisregion Stockholm
Sammanfattning
Sedan maj 2015 finns ett övergripande samverkansavtal mellan
Stockholm stad och polisregion Stockholm, ett förslag till en ny
övergripande samverkansöverenskommelse har nu arbetats fram.
Förslaget syftar till att på ledningsnivå skapa förutsättningar för att
stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
Förvaltningen är positiv till förslaget om ny övergripande
samverkansöverenskommelse. Det är bra med en tydlig struktur i
olika typer av dokument, planerings- och uppföljningsrutiner samt
organisering av samverkan. Det är också bra med tydlighet i mål
och vad samverkan syftar till.
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Bakgrund
Sedan maj 2015 finns ett övergripande samverkansavtal mellan
Stockholm stad och polisregion Stockholm. Syftet med detta
stadsövergripande avtal är att gemensamt utveckla och stärka den
verksamhet som berör båda parternas ansvarsområden. Genom att
samordna resurser skapas bra förutsättningar för minskad
brottslighet och ökad trygghet i Stockholm.
Med ledning av det övergripande avtalet har det mellan olika
lokalpolisområden och stadsdelsdelsförvaltningar slutits lokala
överenskommelser som utifrån en gemensam en lokal lägesbild
syftar till att förbättra den lokala samverkan och genomföra
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gemensamma insatser för att öka tryggheten och minska
brottsligheten.
Ett förslag till ny övergripande samverkansöverenskommelse har nu
arbetats fram och sänts ut på remiss till samtliga stadsdelsnämnder.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen beställare – äldreomsorg,
funktionsnedsättning och individ och familjeomsorg inkluderat
socialpsykiatri – och avdelningen för stadsutveckling
Ärendet
Stockholm ska vara en trygg och säker stad att bo och vistas i. Detta
är ett ansvar som sträcker sig över både Stockholms stads och
Polisregion Stockholms verksamheter.
En strukturerad samverkan mellan staden och polisen är nödvändig
för att nå ett effektivt samordnat brottsförebyggande arbete som
bidrar till ökat säkerhet och trygghet. Såväl centralt som lokalt
behöver polis och stad samt andra viktiga lokala aktörer samverka
vilket ska regleras i skriftliga överenskommelser.
Föreliggande förslag till övergripande samverkansöverenskommelse
syftar till att på ledningsnivå skapa förutsättningar för att stärka det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Den
övergripande samverkansöverenskommelsen ska också omsättas i
en övergripande handlingsplan.
Det övergripande målet är att den upplevda tryggheten bland
stockholmarna ska öka och att den faktiska brottsligheten ska
minska.
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För att omsätta syfte och mål i den övergripande
samverkansöverenskommelsen i praktisk handling ska det lokalt
upprättas överenskommelser mellan lokalt verkande polis och
stadsdelsförvaltningar och eventuellt andra lokala aktörer. I de
lokala överenskommelserna fastställs samverkansområden utifrån
de prioriterade områden som pekas ut i den övergripande
samverkansöverenskommelsen samt utifrån lokala lägesbilder och
orsaksanalyser med konkreta relevanta mål som följs upp.
Organisatoriskt ska det finnas en övergripande
samverkansorganisation och en lokal samverkansorganisation. På
lokal nivå ska det finnas en lokal styrgrupp bestående av bland
annat stadsdelsdirektör och lokal polischef med ansvar för att skapa
förutsättningar för samarbetet, förankra och ge mandat till arbetet.
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Den lokala styrgruppen har också ett ansvar för att följa upp målen i
överenskommelsen och de åtgärdsplaner som beslutas. För att få till
ett verkningsfullt operativt arbete ska beredningsgrupper och
arbetsgrupper kunna inrättas lokalt.
En uppföljning av den övergripande handlingsplanen genomförs en
gång per år. Underlaget kommer från de lokala
samverkansorganisationernas bedömningar och rapporter om
genomförandet lokalt med fokus på de delar av åtgärdsplanerna som
utförts.
I den övergripande överenskommelsen som nu är på remiss pekas
ett antal prioriterade samverkansområden ut. Dessa bör avspeglas i
de lokala överenskommelserna där så är relevant kopplat till den
lokalt framtagna lägesbilden. De prioriterade områdena 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 och
utsatta områden.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till förslaget om övergripande
samverkansöverenskommelse. Det är bra med en tydlig struktur i
olika typer av dokument, planerings- och uppföljningsrutiner samt
organisering av samverkan. Det är också bra med tydlighet i mål
och vad samverkan syftar till. Likaså att vikten av uppföljning lyfts
fram på ett mer uttryckligt sätt jämfört med i det tidigare gällande
samverkansavtalet.
De samverkansområden som prioriteras och pekas ut i
överenskommelsen är bra. Förvaltningen saknar dock några viktiga
samverkansområden som till exempel tillsyn av tobak och folköl
och även det generella trygghetsskapande arbete som redan görs i
samverkan med polisen.
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En annan synpunkt gäller förhållandet mellan de utpekade
prioriterade områdena i överenskommelsen kontra den lokala
lägesbilden, båda ska vara styrande i de lokala
överenskommelserna. Den lokala lägesbilden kan dock fånga
specifika lokala behov av samverkan som behöver prioriteras och
som delvis kan vara andra än de som pekas ut i den övergripande
överenskommelsen, frågan är hur dessa ska prioriteras.
Förvaltningen ställer sig också frågande till om det är nödvändigt
att man i överenskommelsen fastslår vilka representanter som ska
ingå i de lokala styrgrupperna, till exempel vilka fackförvaltningar
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som ska delta. Förvaltningen anser att representationen i
styrgrupperna måste avgöras av vilka aktiviteter och åtgärder som
ska genomföras lokalt för att uppfylla överenskommelsen. I
styrgrupperna bör det därför enbart sitta representanter som på
något sätt är inblandade i de åtgärder som genomförs och har
mandat att fatta beslut kring genomförandet. I de fall det finns
behov av fackförvaltningars delaktighet i genomförande av åtgärder
är det viktigt att de också prioriterar detta arbete.
Förvaltningen anser också att det är viktigt att mallarna för hur de
lokala överenskommelserna ska vara utformade kommer ut i god tid
innan överenskommelserna ska göras.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
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