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Lokal samverkansöverenskommelse mellan
Farsta stadsdelsförvaltning, Farsta-Vantör
lokalpolisområde och utbildningsförvaltningen
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av den
lokala samverkansöverenskommelsen mellan stadsdelsförvaltningen,
lokalpolisområde Farsta-Vantör och utbildningsförvaltningen.
Sammanfattning
Stockholms stad och polisregion Stockholm har sedan ett antal år
skrivit en gemensam överenskommelse som förtydligar och
förankrar hur samverkan ska ske mellan parterna. Syftet är att
”…skapa förutsättningar för att stärka det gemensamma
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet”.
I överenskommelsen ingår att respektive stadsdelsförvaltning och
lokalpolisområde tecknar en lokal samverkansöverenskommelse
med tillhörande lägesbild och åtgärdsplan.
Farsta stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde Farsta-Vantör har
under 2020 uppdaterat den lokala samverkansöverenskommelsen.
Nytt är att utbildningsförvaltningen nu ingår som en aktiv och
undertecknande part.
De fokusområden som prioriteras i Farsta är:
1. Riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden
2. Unga i risk för kriminalitet
3. Särskilt utsatta brottsoffer
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Bakgrund
Stockholms stad och polisregion Stockholm har sedan ett antal år
kommit överens om att skriva en gemensam övergripande
samverkansöverenskommelse som förtydligar och förankrar hur
samverkan ska ske mellan parterna. I överenskommelsen ingår att
gemensamt ta fram en lägesbild över tryggheten och en gemensam
åtgärdsplan med aktiviteter som ska genomföras.
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Det övergripande syftet är att ”…skapa förutsättningar för att stärka
det gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbetet”.
I den övergripande samverkansöverenskommelsen ingår att
respektive stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde tecknar en
lokal samverkansöverenskommelse med tillhörande lägesbild och
åtgärdsplan.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsutveckling.
Ärendet
Farsta stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde Farsta-Vantör har
under 2020 uppdaterat den lokala samverkansöverenskommelsen
(se bilaga 1). Nytt är att utbildningsförvaltningen nu ingår som en
aktiv part, vilket betyder att de formellt undertecknar
överenskommelsen och ingår med personal i både styr- och
beredningsgrupp. De medverkar också i ett flertal av de aktiviteter
som fastställts i åtgärdsplanen.
I den övergripande samverkansöverenskommelsen mellan
Stockholms stad och polisregion Stockholm har tio fokusområden
lyfts:
-

Riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden
Unga i risk för kriminalitet
Avhopparverksamhet för kriminella
Arbetet mot våldsbejakande extremism
Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer
Otillåten påverkan
Skolan som brottsplats
Otillåtna bosättningar
Ordningsvakter
Kameraövervakning

Utifrån den lokala lägesbilden över Farsta stadsdelsområde (se
bilaga 2) prioriteras nedanstående tre fokusområden i Farsta:
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-

Riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden
Unga i risk för kriminalitet och unga brottsaktiva individer
Särskilt utsatta brottsoffer
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Kopplat till respektive fokusområde finns ett antal konkreta
aktiviteter som ska genomföras. Dessa finns beskrivna i en
åtgärdsplan för gemensamma prioriteringar (se bilaga 3).
Förvaltningen vill förtydliga att detta inte utesluter att man även
arbetar med övriga sju fokusområden. Det ska ses som en
prioritering kopplat till de lokala behov som är särskilt utmärkande i
Farsta stadsdelsområde just nu. Dessa kan komma att ändras med
utvecklingen i stadsdelsområdet.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens
redovisning av den lokala samverkansöverenskommelsen mellan
stadsdelsförvaltningen, lokalpolisområde Farsta-Vantör och
utbildningsförvaltningen.

Kerstin Sandström
Stadsdelsdirektör

Sara Wrethed
Avdelningschef

Bilagor
1. Lokal samverkansöverenskommelse Farsta
2. Överenskommelsens bilaga 1: Gemensam lokal lägesbild
3. Överenskommelsens bilaga 2: Åtgärdsplan för gemensamma
prioriteringar
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