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Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Sammanfattning
Tidigare samverkansavtal mellan Stockholms stad och Polisregion
Stockholm löpte ut i maj 2019, en förlängning har tecknats i väntan
på denna överenskommelse. Överenskommelsen ska skapa
förutsättningar och mandat för att stärka det gemensamma
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet både centralt och
lokalt. I överenskommelsen lyfts sex prioriterade stadsövergripande
områden. Dessa är unga i risk för kriminalitet, avhopparverksamhet
för kriminella, arbetet mot våldsbejakande extremism, särskilt
utsatta och sårbara brottsoffer, otillåten påverkan samt riktat arbete
mot avgränsande platser och utsatta områden. I överenskommelsen
föreslås också hur det trygghets- och brottsförebyggande arbetet ska
organiseras.
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Förvaltningen ser positivt på förslaget till överenskommelse.
Förslaget gör det tydligt var i organisationen de mer strategiska
frågorna ska beslutas och följas upp samt var det operativa arbetet
ska organiseras. Det är också positivt att det tydliggörs att
fackförvaltningar ska ingå i det trygghets- och brottsförebyggande
arbetet. Förvaltningen vill lyfta att för fler av de prioriterade
områdena behövs specialistkunskap och/ eller stor erfarenhet av
frågan varför stadsövergripande kompetensutveckling samt
samordning kan behövas. I förslaget skrivs att uppföljning och
statistik kommer att utvecklas. Förvaltningen ser mycket positivt på
detta och välkomnar en stadsövergripande modell.
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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
brott. 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 staben för strategi och internservice.
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. Utifrån den övergripande
överenskommelsen ska en lokal överenskommelse tas fram mellan
lokalpolisområde och stadsdelsförvaltning.
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Ett antal för tillfället prioriterade utmaningar lyfts fram i
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 överenskommelserna där så
är relevant kopplat till lokal lägesbild. Till överenskommelsen
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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.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen ser positivt på förslaget till överenskommelse. Vidare
är det positivt att det finns ett förslag till hur arbetet ska organiseras
centralt och lokalt. Förslaget gör det tydligt var i organisationen de
mer strategiska frågorna ska beslutas och följas upp samt var det
operativa arbetet ska organiseras. Det är också positivt att det
tydliggörs att fackförvaltningar ska ingå i den lokala styrgruppen.
Förvaltningen har sedan ett år tillbaka ett pågående arbete för att
öka tryggheten och minska brottsligheten. Arbetet genomförs i nära
samarbete med polisen och är i stort organiserat som det föreslås i
överenskommelsen. Förvaltningen erfarenhet hitintills är att detta är
ett bra sätt att styra och organisera arbetet.
I överenskommelsen lyfts sex prioriterade stadsövergripande
områden. Dessa är unga i risk för kriminalitet, avhopparverksamhet
för kriminella, arbetet mot våldsbejakande extremism, särskilt
utsatta och sårbara brottsoffer, otillåten påverkan samt riktat arbete
mot avgränsande platser och utsatta områden. De prioriterade
områdena ska även avspegla sig i den lokala överenskommelsen,
vilket förvaltningen ser positivt på. Förvaltningen vill lyfta att för
fler av dessa prioriterade områden behövs specialistkunskap och/
eller stor erfarenhet av frågan varför stadsövergripande
kompetensutveckling kan vara positivt. Vidare kan det vara bra att
överväga om dessa områden ska samordnas stadsövergripande, med
lokal förankring, för att säkra tillräcklig kompetens och erfarenhet
om området.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Strategi-och internservice
Hässelby torg 20-22
Box 3424
16564 Hässelby
Växel 08-50804000
Fax 08-508 04 099
hasselby-vallingby@stockholm.se
stockholm.se

Otrygghet och brottslighet beror ofta på komplexa samband varför
effekten av trygghets- och brottsförebyggande arbete kan vara svårt
att mäta. I dag finns ett antal datakällor som Trygghetsmätningen,
Stockholmsenkäten, kriminalstatistik, mm. I förslaget skrivs att
uppföljning och statistik kommer att utvecklas. Förvaltningen ser
mycket positivt på detta och välkomnar en stadsövergripande
modell.
Förvaltningen föreslår at stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
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Denise Melin
Stadsdelsdirektör
Bilagor
1. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande
2. Övergripande samverkanöverenskommelse mellan
Stockholms stad och Polisregion Stockholm.
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