Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2019/656)

Övergripande samverkansöverenskommelse mellan
Stockholms stad och Polisregion Stockholm
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Övergripande samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad
och Polisregion Stockholm godkänns enligt bilaga 2 till utlåtandet och
fr.o.m. datum för underskrift tills vidare.
2. Tidigare samverkansavtal för 2015-2019, dnr 320-845/2015 upphör
därmed att gälla.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
Tidigare samverkansavtal för åren 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.
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Ett antal för tillfället prioriterade utmaningar lyfts fram där samverkan är
särskilt påkallad på såväl lokal som central nivå. De prioriterade
samverkansområdena är:











riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden;
unga i risk för kriminalitet;
skolan som brottsplats;
avhopparverksamhet för kriminella;
arbetet mot våldsbejakande extremism;
särskilt utsatta och sårbara brottsoffer;
otillåten påverkan;
tillåtna bosättningar;
ordningsvakter;
kameraövervakning.

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.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, fastighetsnämnden,
idrottsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden, trafiknämnden,
utbildningsnämnden, Bromma stadsdelsnämnd, Enskede-Årsta-Vantör
stadsdelsnämnd, Farsta stadsdelsnämnd, Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, Kungsholmens
stadsdelsnämnd, Norrmalms stadsdelsnämnd, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd,
Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Skärholmens stadsdelsnämnd, Spånga-Tensta
stadsdelsnämnd, Södermalms stadsdelsnämnd, Älvsjö stadsdelsnämnd,
Östermalms stadsdelsnämnd och Stockholms Stadshus AB som har remitterat
till dotterbolag.
Stadsledningskontoret ser positivt på den prioritering av
samverkansarbete som staden och Polisregion Stockholm betonar i denna
övergripande samverkansöverenskommelse, med långsiktiga ramar och
struktur för samverkan på olika nivåer.
Fastighetsnämnden anser att en strukturerad samverkan mellan
tillämpliga delar av staden och polisväsendet är av godo.
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Idrottsnämnden anser att den föreslagna överenskommelsen är ett bra
verktyg för att uppnå ett av våra viktigaste mål, en trygg, trivsam och säker
stad för varje stockholmare och understryker vikten av att fortsätta arbetet för
att säkerställa att idrottsplatser och liknande anläggningar ska vara trygga
miljöer.
Kulturnämnden anser att det är bra att staden tillsammans med polisen
arbetar utifrån en samverkansöverenskommelse och uttrycker några önskade
förtydliganden.
Socialnämnden anser att det är bra att staden tillsammans med polisen
arbetar utifrån en samverkansöverenskommelse och uttrycker några önskade
förtydliganden.
Trafiknämnden anser att den föreslagna överenskommelsen är ett väldigt
bra verktyg för samarbete och verkställande för att uppnå ett av våra viktigaste
mål, en trygg, trivsam och säker stad för varje stockholmare, och önskar att
den nuvarande strukturen förtydligar hur de pågående arbetena ska prioriteras
framöver.
Utbildningsnämnden ser att förslaget till samverkansöverenskommelse
innehåller i grunden en mycket bra struktur och lägger fokus på de viktigaste
områden för stockholmarna. På ett par punkter anser de dock vara angeläget att
göra vissa tillägg, i synnerhet att det finns fasta lokala arbetsgrupper på
operativ nivå kring barn och unga som innefattar polis, socialtjänst och skola;
samt att skolans/utbildningsförvaltningens roll förtydligas.
Bromma stadsdelsnämnd ser positivt på den föreslagna
överenskommelsen och lämnar särskilda synpunkter.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ser positivt på den föreslagna
överenskommelsen.
Farsta stadsdelsnämnd ser positivt på den föreslagna överenskommelsen
och menar att det är viktigt att det finns fasta lokala arbetsgrupper på operativ
nivå kring barn och unga.
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd ser positivt på den föreslagna
överenskommelsen och menar att det är viktigt att det finns fasta lokala
arbetsgrupper på operativ nivå kring barn och unga; samt att
skolans/utbildningsförvaltningens roll kan med fördel förtydligas i vissa av de
strukturer som etableras i överenskommelsen.
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd ser positivt på den föreslagna
överenskommelsen.
Kungsholmens stadsdelsnämnd ser positivt på den föreslagna
överenskommelsen.
Norrmalms stadsdelsnämnd ser positivt på den föreslagna
överenskommelsen och menar att det är viktigt att det finns fasta lokala
arbetsgrupper på operativ nivå kring barn och unga.
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Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ser positivt på den föreslagna
överenskommelsen.
Skarpnäcks stadsdelsnämnd ser positivt på överenskommelsen och vill att
de föreslagna samarbetsformerna förtydligas, att det sker förtydligande
avseende återkoppling mellan central styrgrupp och stadsdel och att
stadsdelens samarbete med skolor förtydligas.
Skärholmens stadsdelsnämnd ser positivt på den föreslagna
överenskommelsen och lämnar särskilda synpunkter.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ser positivt på den föreslagna
överenskommelsen och framhåller att styrningen i den föreslagna
överenskommelsen behöver konkretiseras och tydliggöras
Södermalms stadsdelsnämnd ser positivt på den föreslagna
överenskommelsen.
Älvsjö stadsdelsnämnd ser positivt på den föreslagna överenskommelsen
och lämnar särskilda synpunkter.
Östermalms stadsdelsnämnd ser positivt på den föreslagna
överenskommelsen och lämnar särskilda synpunkter.
Stockholms Stadshus AB och berörda dotterbolag anser att den föreslagna
överenskommelsen skapar goda förutsättningar för att stärka det gemensamma
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet både centralt och lokalt i
staden.
Mina synpunkter
Säkerhet och trygghet tillhör ett av stadens mest grundläggande
välfärdsuppdrag. Stockholmarnas trygghet ska öka och att den faktiska
brottsligheten ska minska. Det är den grönblåa majoritetens mål. Vid 2025 ska
stadens särskilt utsatta områden ha tagits bort från polisens nationella lista
(2019) över särskilt utsatta områden.
Målen är medvetet högt ställda. De ska tjäna som en drivkraft för stadens
samtliga nämnder och bolagsstyrelser som kontinuerligt ska prioritera en av
vår tids allvarligaste samhällsutmaningar.
Samverkansöverenskommelsen som tagits fram i nära samarbete med
Polisregion Stockholm är därför av hög betydelse. Det är en ambitiös
överenskommelse som speglar allvaret i samhällsutvecklingen och respektive
parts fulla deltagande i att uppnå positiv förändring.
Med samverkansöverenskommelsen minskar vi avståndet och förstärker
samarbetet mellan staden och polisen. Vi lägger en tydlig struktur för vårt
gemensamma arbete, centralt och lokalt, i såväl strategiska som operativa
överväganden och beslut. Vi definierar vad vi gemensamt ska prioritera i
arbetet för att göra Stockholm till en tryggare och säkrare stad att leva i. Vi ger
nödvändiga förutsättningar och mandat för att stärka det gemensamma
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brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och för att arbetet ska hållas
vid liv över tid.
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Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Övergripande samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad
och Polisregion Stockholm

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Karin Wanngård, Emilia Bjuggren
och Jan Valeskog (alla S) och borgarrådet Clara Lindblom (V) enligt följande.
Stockholm stad och Polisregion Stockholm har gemensamt tagit fram en ny
övergripande samverkansöverenskommelse eftersom det tidigare samverkansavtalet
har löpt ut. Det är bra att staden och polisen tillsammans arbetar för att minska
brottligheten och för att öka säkerhet på de platser där brottsligheten är hög idag.
Stockholm ska vara en säker och trygg stad.
Överenskommelsen innehåller många bra välbehövliga insatser för att öka
samverkan för att skapa en trygg stad och såväl minska som att lösa brott av olika slag.
Vi anser dock att samverkan mellan Stockholm stad och polisen också behövs komma
till eller behöver utvecklas inom andra områden.
Under rubriken prioriterade samverkansområden nämns Särskilt utsatta och sårbara
brottsoffer. Under rubriken nämns unga brottsoffer men inte barn trots att de flesta
orosanmälningar om barn som far illa handlar om våld mot barn och att barn i
synnerhet borde ses som särskilt utsatta. Även de som är offer för våld i nära relationer
och offer för människohandel är grupper som är särskilt utsatta och samverkan
behöver öka. I arbetet med att minska våldet mot kvinnor är det av yttersta vikt att
både stad och Polis samverkar för att nå fler våldsutövare, både för att stoppa våldet
och för att lagföra fler.
Vi saknar också en ambition att öka samverkan mellan staden och polisen i frågor
om våld i nära relationer eller prostitution, brott som främst drabbar kvinnor och barn.
Det nämns att det finns pågående samverkan mot människohandel men vi ser ett behov
av ökad samverkan för att kunna minska förekomsten av och hjälpa människor ur alla
typer av människohandel. Vi saknar också en analys av kvinnors upplevelser av
otrygghet i det offentliga rummet och önskar se ökat fokus på just otrygghet ur ett
jämställdshetsperspektiv.
Det är positivt att samverkansöverenskommelsen värderar det lokala arbetet som
sker i stadens i stadsdelsområden högt. Därför är beklagligt att stadsdelsnämnderna
inte har fått ta del av den övergripande handlingsplanen. Flera stadsdelsnämnder lyfter
i sina remissvar svårigheten att få en bild av vad arbetet kommer att innebära i
praktiken när de inte har fått tagit del av den plan som kommer att innehålla alltifrån
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mål, åtagande till tidsplan och ansvarsfördelning. Det hade varit bra om stadsdelarna
hade getts möjlighet att få lämna synpunkter på den övergripande handlingsplanen
eftersom den är central för genomförandet av ambitionerna i den övergripande
samverkansöverenskommelsen.
Vi vill betona vikten av stadsdelsnämndernas roll i det lokala arbetet och det
viktiga förebyggande arbete som dess verksamheter genomför. För att kunna
samordna, samverka och arbeta effektivt krävs dock avsatta resurser. Den borgerliga
majoriteten har valt att satsa på ordningsvakter och kameraövervakning och genomför
istället nedskärningar som drabbar satsningar på fritidsverksamheter, medborgarvärdar
och förebyggande arbete mot barn och unga hårt.
Förra mandatperioden satsades stora resurser för att återupprätta det förebyggande
arbetet som till stor del finansierades av den sociala investeringsfonden, många
projektmedel tar nu slut och det behövs finansiering inför kommande år om
satsningarna ska kunna vara kvar. Idag är det oklart hur mycket som återstår av fonden
som förra majoriteten startade. Även socialtjänsten får mindre medel inte minst
socialförvaltningen som centralt har hand om jour och uppsökande verksamhet på
många av de platser som pekas ut som öppen drogscen och liknande, detta samtidigt
som samverkansöverenskommelsen tydligt pekar ut just socialtjänsten som en av de
viktigaste aktörerna.
Vi delar remissinstanserna uppfattning om att samverkansöverenskommelsen bör
innehålla en avtalstid som anger när avtalet ska senast uppdateras. Särskilt eftersom
kommunfullmäktige ska beslut om överenskommelsen. Det första samverkansavtalet
mellan staden och polisen gällde åren 2015-2019. Fyraåriga avtal kan vara passande
för att ge samtliga berörda möjlighet att arbeta långsiktigt och strategiskt. Givetvis
måste både samverkansavtal och handlingsplaner på övergripande och lokal nivå
kunna revideras inom avtalstiden om så behövs.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Övergripande samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad
och Polisregion Stockholm godkänns enligt bilaga 2 till utlåtandet och
fr.o.m. datum för underskrift tills vidare.
2. Tidigare samverkansavtal för 2015-2019, dnr 320-845/2015 upphör
därmed att gälla.

Stockholm den 23 oktober 2019
På kommunstyrelsens vägnar:
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ANNA KÖNIG JERLMYR
Anna König Jerlmyr
Mats Larsson

Särskilt uttalande gjordes av Karin Wanngård, Jan Valeskog och Emilia
Bjuggren (alla S) och Clara Lindblom och Rashid Mohammed (båda V) med
hänvisning till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma
särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.
Ersättaryttrande gjordes av Sissela Nordling Blanco (Fi) med hänvisning till
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma särskilda uttalande i
borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
Tidigare samverkansavtal för 2015-2019 mellan Stockholms stad och
Polisregion Stockholm löpte ut i maj 2019, en förlängning har tecknats i
väntan på en ny överenskommelse.
Det övergripande målet med samverkansöverenskommelsen är att
stockholmarnas trygghet ska öka och att brottsligheten ska minska.
Överenskommelsen ska förstärka polisens och stadens gemensamma
förutsättningar i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
Arbetet utgår från berörda parters ansvarsområde, organisation och gällande
lagstiftning.
Samverkansöverenskommelsen stärker enskilda aktörers mandat samt
polisens och stadens gemensamma arbete på såväl strategisk som operativ
nivå, centralt och lokalt.
Stadens och polisens arbete ska 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 högt och särskilt ansvar för att
samverkansöverenskommelsen respekteras, utvecklas och hålls vid liv.
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:











riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden;
unga i risk för kriminalitet;
skolan som brottsplats;
avhopparverksamhet för kriminella;
arbetet mot våldsbejakande extremism;
särskilt utsatta och sårbara brottsoffer;
otillåten påverkan och övergrepp i rättssak;
otillåtna bosättningar;
ordningsvakter;
kameraövervakning.

De identifierade områdena är prioriterade i meningen att staden och polisen
ska arbeta gemensamt och inom respektive myndighet avsätta särskilda
resurser för verksamheten. 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
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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.
Beredning
Ärendet har initierats av kommunstyrelsen och remitterats till
stadsledningskontoret, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, kulturnämnden,
socialnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, Bromma
stadsdelsnämnd, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, Farsta
stadsdelsnämnd, Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd, Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd, Kungsholmens stadsdelsnämnd, Norrmalms stadsdelsnämnd,
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Skärholmens
stadsdelsnämnd, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Södermalms stadsdelsnämnd,
Älvsjö stadsdelsnämnd, Östermalms stadsdelsnämnd och Stockholms Stadshus
AB som har remitterat till dotterbolag.
Innehållsförteckning
Stadsledningskontoret
Fastighetsnämnden
Idrottsnämnden
Kulturnämnden
Socialnämnden
Trafiknämnden
Utbildningsnämnden
Bromma stadsdelsnämnd
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
Farsta stadsdelsnämnd
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
Kungsholmens stadsdelsnämnd
Norrmalms stadsdelsnämnd
Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Skärholmen stadsdelsnämnd
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Södermalm stadsdelsnämnd
Älvsjö stadsdelsnämnd
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Sid
8
9
10
12
14
17
19
21
22
24
26
29
30
31
33
34
35
38
39
40

Östermalm stadsdelsnämnd
Stockholm Stadshus AB

41
42

Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 29 mars 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
För att nå ett effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete krävs
gemensamma åtgärder på lång sikt. Staden och Polisregion Stockholm samverkar idag
inom en rad områden både lokalt och centralt t.ex. gällande trygghetsvandringar,
plattssamverkan, kameraövervakning, sociala insatsgrupper, arbetet mot
våldsbejakande extremism, krisberedskap, trafiksäkerhet och mycket mer.
Stadsledningskontoret ser positivt på den prioritering av samverkansarbete som
staden och Polisregion Stockholm betonar i denna övergripande
samverkansöverenskommelse, med långsiktiga ramar och struktur för samverkan på
olika nivåer. I den övergripande handlingsplanen som kopplas till överenskommelsen
formuleras de för tillfället prioriterade samverkansområdena med mål,
ansvarsfördelning, åtaganden och uppföljning. Att parterna gemensamt kommer att
följa upp pågående arbete skapar förutsättningar för ytterligare vidareutveckling av
samarbetet. De prioriterade samverkansområdena som redogörs i bilagan utgår i hög
grad från den inriktning av de brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser som
lyfts fram i kommunfullmäktiges mål 1.2.
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Fastighetsnämnden
Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 september 2019
följande.
1. Fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera protokollet.
Särskilt uttalande gjordes av Lars Bäck m.fl. (V), bilaga 1.
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande daterat den 9 september 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
Kontoret anser att en strukturerad samverkan mellan tillämpliga delar av staden och
polisväsendet är av godo. Undersökningar visar att otryggheten ökar i staden,
framförallt i ytterstadsområdena varför brottsförebyggande och trygghetsskapande
åtgärder är eftersträvansvärda. I enlighet med överenskommelsen anser kontoret att
nyckeln till detta är en gränsöverskridande samverkan där myndighetsutövare som
exempelvis kriminalvården och försäkringskassan men även näringslivet och
civilsamhället inkluderas, då detta är ett uppdrag som bäst löses av samtliga som
lever och verkar i staden.
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Idrottsnämnden
Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 24 september 2019
följande.
1. Idrottsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
remissen.
2. Idrottsnämnden justerar beslutet omedelbart.
3. Idrottsnämnden anför därutöver följande:
Samverkansavtalet mellan Polisregionen och kommunen kom i och med
omorganiseringen av Polismyndigheten. 2015 var det första avtalet påskrivet.
Samverkansavtalet är ett viktigt dokument som ska förtydliga förväntningarna
som Polismyndigheten och staden har på varandra. Det är ett bra verktyg för
att uppnå ett av våra viktigaste mål, en trygg, trivsam och säker stad för varje
stockholmare.
Förslaget är det andra avtal som kommunen avser att teckna med
Polisregionen. I bilaga 1 till Samverkansavtalet listas både prioriterade
områden och pågående arbete. Det blir i och med den nuvarande strukturen
oklart hur de pågående arbetena ska prioriteras framöver. Vi önskar att detta
förtydligas och ser fram emot ett fortsatt samarbete med Polisen i framtagandet
av de kommande handlingsplanerna.
När det gäller samverkansområdet Unga i risk för kriminalitet lyfts skolans
roll för ett framgångsrikt arbete. Det finns skäl att här också påpeka att det för
dessa grupper finns beröringspunkter också med idrottsrörelsen och
idrottsverksamheten.
När det gäller samverkansområdet Riktat arbete mot avgränsade platser och
utsatta områden välkomnar vi att civilsamhället lyfts fram som en part som bör
vara involverad i samverkan för att nå önskad effekt. I sammanhanget bör
understrykas vikten av att fortsätta arbetet för att säkerställa att idrottsplatser
och liknande anläggningar ska vara trygga miljöer. Utifrån det är det positivt
att samverkan mellan staden och Polisen fortskrider och utvecklas.
För att samverkan ska kunna fungera så bra som möjligt och verka
trygghetsskapande är en förutsättning att samtliga nämnder och bolag ska
kunna ta sitt ansvar. Trygghet och säkerhet är en högt prioriterad fråga i den
grönblå majoriteten
Särskilt uttalande gjordes av Tobias Johansson m.fl. (V), bilaga 1.
Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 24 september 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
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Idrottsförvaltningen ser positivt på en övergripande samverkans-överenskommelse
mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm.
Överenskommelsens struktur, organisation och prioriterade samverkansområden
ger goda förutsättningar för att nå den gemensamma målbilden; ökad trygghet och
minskad brottslighet, både på kort och lång sikt.
Idrottsförvaltningen har sedan ett antal år tillbaka arbetat målmedvetet med trygghet
och säkerhetsfrågor. Idrott som metod för god hälsa har på flera platser visat sig vara
framgångsrikt även för integrering och inkludering i lokalsamhället. Här har
idrottsförvaltningen med bakgrund i forskning och fokus på det idrottspolitiska
programmet fångat upp många unga och skapat goda förutsättningar för ökad fysisk
aktivitet för alla på stadens idrottsanläggningar. För att få fler stockholmare fysiskt
aktiva är trygga och säkra idrottsmiljöer en viktig del och det är viktigt att stadens
olika funktioner sam-arbetar för att tillsammans åstadkomma detta. Förvaltningen
välkomnar en fortsatt bred samverkan mellan funktioner och verksamheter inom
staden med polisen för ökad trygghet i områden och för individen.
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Kulturnämnden
Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 augusti 2019 följande.
1. Att godkänna och överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
2. Att förklara beslutet omedelbart justerat.
Särskilt uttalande gjordes av Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M),
Romina Pourmokhtari (L) och Micke Seid (MP), bilaga 1.
Särskilt uttalande gjordes av Torun Boucher m.fl. (V) och Olle Burell m.fl.
(S), bilaga 1.
Ulf Lönnberg (KD) instämmer i särskilt uttalande från ordförande Jonas
Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M), Romina Pourmokhtari (L) och Micke
Seid (MP).
Sofia Lundin (Fi) instämmer i särskilt uttalande från vice ordförande Torun
Boucher m.fl. (V) och Olle Burell m.fl. (S).
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 7 augusti 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
Kulturförvaltningen ställer sig positiv till samverkansöverenskommelsen mellan
Stockholms stad och Polisregion Stockholm. En överenskommelse om samverkan
mellan dessa aktörer ser vi som en självklarhet. Ett strukturerat samarbete mellan
stadens verksamheter och polismyndigheten är mycket värdefullt.
Vi vill betona vikten av att kulturförvaltningen involveras i detta arbete,
exempelvis på lokal styrgruppsnivå. De lokala styrgrupperna är tänkta att bestå av
stadsdelsdirektör, lokalpolisområdeschef och chef eller annan befattning med mandat
från relevanta fackförvaltningar och bolag.
Kulturförvaltningen finns representerad i varje stadsdel med minst en publik
verksamhet, driver aktiviteter i Kungsträdgården samt håller i stora publika
evenemang. Därmed kan förvaltningen utgöra en naturlig part i ett konstruktivt
samverkansarbete.
Exempelvis står det i samverkansöverenskommelsen, under rubriken prioriterade
samverkansområden, att ”samverkan sker idag mellan staden och polisen i en mängd
olika frågor lokalt och centralt, alltifrån långsiktiga strukturer kring lokalt
trygghetsarbete och krisberedskap till mer för stunden påkallade uppdrag som
särskilda evenemang”.
Dessa särskilda evenemang kan mycket väl vara sådana som kulturförvaltningen
hanterar. Därför kan kulturförvaltningen och inte minst Evenemangsavdelningen
involveras.
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Vidare beskrivs i samverkansöverenskommelsen att de åtgärder som genomförs
ska vara evidensbaserade och utgå från en kontinuerligt uppdaterad lägesbild och
orsaksanalys.
Det är bra att man utifrån lägesbilderna kan ta fram åtgärdsplaner och genomföra
insatser. Dessa lägesbilder kan tas fram genom att underlag begärs in från samtliga
stadsdels- och fackförvaltningar.
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Socialnämnden
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 20 augusti 2019 följande.
Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande.
Särskilt uttalande gjordes av Jan Jönsson (L), Ole-Jörgen Persson m.fl. (M),
Mariana Moreira Duarte (MP), Banar Sadet (C), Michaela Hollis (KD), bilaga
1.
Särskilt uttalande gjordes av Alexandra Mattson Åkerström m.fl. (V) och
Karin Gustavsson m.fl. (S), med instämmande ersättaryttrande av Anna
Rantala Bonnier (Fi), bilaga 1.
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 14 augusti 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen anser att det är bra att staden tillsammans med polisen arbetar utifrån en
samverkansöverenskommelse. Det möjliggör strukturerad samhandling av det
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Den övergripande
samverkansöverenskommelsen är kort och tydlig. I överenskommelsen beskrivs hur
strukturen för det trygghetsskapande och brottsförebyggande samarbetet ska se ut.
Förvaltningen välkomnar en samverkansstruktur som tydliggör och skapar likvärdigt
arbete över hela staden för de gemensamma frågorna.
Förvaltningen efterfrågar en tydligare skrivning av fasta arbetsgrupper på lokal och
operativ nivå bestående av polis, socialtjänst, skola och andra nyckelaktörer kring barn
och unga. Dessa grupper bör träffas och dela lägesbilder kring individer och
situationer.
Det står i överenskommelsen att utbildningsförvaltningen, trafikkontoret och
bostadsbolagen är särskilt prioriterade i de lokala styrgrupperna. Här bör det tydligt
framgå att lämplig funktion från utbildningsförvaltningen finns med. I de lokala
beredningsgrupperna är det viktigt att inte bara stadsdelsförvaltning och
lokalpolisområde står med som nyckelaktör utan också att utbildningsförvaltningen
gör det.
Det framgår inte hur delmål och indikatorer för de prioriterade
samverkansområdena ska rapporteras men eftersom de tas fram årligen anser
socialförvaltningen att dessa skulle kunna följas upp i ILS.
Prioriterade samverkansområden
Unga i risk för kriminalitet
Förvaltningen anser att samverkansområdet ”unga i risk för kriminalitet” bör
benämnas ”barn, unga och unga vuxna som riskerar att dras in i kriminalitet”. Detta
samverkansområde bör kopplas starkare till den kommande strategin för att minska
risken för att barn, unga och unga vuxna ska dras in i kriminalitet. En viktig
samarbetspartner som inte nämns är stadsdelsförvaltningarnas fritidsverksamhet.
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Målgrupper för detta samverkansområde bör förtydligas. Socialförvaltningen föreslår
barn under 15 år, 15-17 år och unga vuxna 18-29 år.
Avhopparverksamhet för kriminella
Den centrala avhopparverksamheten inom socialförvaltningen riktar sig idag mot
unga vuxna och vuxna som vill lämna sin kriminella livsstil. Socialförvaltningen
föreslår därför att målgruppen definieras som 18 år eller äldre.
I överenskommelsen står det att personer aktualiseras via polisen till
socialförvaltningens centrala avhopparverksamhet. Aktualisering kan också ske då
stadsdelsförvaltningarna får kontakt med potentiella avhoppare. I överenskommelsen
bör framgå hur stadsdelsförvaltningarna av polisen kan få hjälp med exempelvis hotoch riskbedömningar.
Socialförvaltningen anser också att det vore bra att lägga till en skrivning om
samarbetet mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm på lokal nivå utanför
den centrala avhopparverksamheten kring personer som behöver skyddas när de
lämnar kriminella miljöer.
Arbete mot våldsbejakande extremism
Socialförvaltningen önskar att samverkansöverenskommelsen tydliggör
ansvarsfördelningen mellan staden och polisen. Det bör tydligt framgå vilken part som
ansvarar för vad i arbetet mot våldsbejakande extremism.
Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer
Socialförvaltningen menar att även hedersrelaterat våld och förtryck särskilt bör
beaktas.
Otillåten påverkan
Inom detta område bör även övergrepp i rättssak innefattas på så sätt att det även
kan inbegripa vittnen och brottsoffer.
Socialförvaltningen anser slutligen att ”utreda och beivra brott i skolmiljö” bör
läggas till som ett prioriterat verksamhetsområde. Skolan är en viktig skyddsfaktor för
unga. I skolan möts offer och förövare varje dag fram tills brottet är utrett och att det
vidtagits åtgärder.
Pågående samverkansarbete
Socialförvaltningen anser att det pågående samarbetet mellan Stockholms stad och
Polisregion Stockholm i arbetet med stadens trygghetsmätning bör tas med i listan
över pågående avhopparverksamhet för kriminella
Den centrala avhopparverksamheten inom socialförvaltningen riktar sig idag mot
unga vuxna och vuxna som vill lämna sin kriminella livsstil. Socialförvaltningen
föreslår därför att målgruppen definieras som 18 år eller äldre.
I överenskommelsen står det att personer aktualiseras via polisen till
socialförvaltningens centrala avhopparverksamhet. Aktualisering kan också ske då
stadsdelsförvaltningarna får kontakt med potentiella avhoppare. I överenskommelsen
bör framgå hur stadsdelsförvaltningarna av polisen kan få hjälp med exempelvis hotoch riskbedömningar.
Socialförvaltningen anser också att det vore bra att lägga till en skrivning om
samarbetet mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm på lokal nivå utanför
den centrala avhopparverksamheten kring personer som behöver skyddas när de
lämnar kriminella miljöer.
Arbete mot våldsbejakande extremism
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Socialförvaltningen önskar att samverkansöverenskommelsen tydliggör
ansvarsfördelningen mellan staden och polisen. Det bör tydligt framgå vilken part som
ansvarar för vad i arbetet mot våldsbejakande extremism.
Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer
Socialförvaltningen menar att även hedersrelaterat våld och förtryck särskilt bör
beaktas.
Otillåten påverkan
Inom detta område bör även övergrepp i rättssak innefattas på så sätt att det även
kan inbegripa vittnen och brottsoffer.
Socialförvaltningen anser slutligen att ”utreda och beivra brott i skolmiljö” bör
läggas till som ett prioriterat verksamhetsområde. Skolan är en viktig skyddsfaktor för
unga. I skolan möts offer och förövare varje dag fram tills brottet är utrett och att det
vidtagits åtgärder.
Pågående samverkansarbete
Socialförvaltningen anser att det pågående samarbetet mellan Stockholms stad och
Polisregion Stockholm i arbetet med stadens trygghetsmätning bör tas med i listan
över pågående samverkansarbete. Vidare bör EKB-teamet och Prostitutionsgruppen
läggas till i samma lista.
Förvaltningen är positiv till och välkomnar en stadsövergripande
samverkansöverenskommelse mellan staden och polisen.
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Trafiknämnden
Trafiknämnden beslutade vid sitt sammanträde den 29 augusti 2019 följande.
1. Trafiknämnden överlämnar kontorets tjänsteutlåtande som svar på
remissen.
2. Trafiknämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.
3. Trafiknämnden beslutar att därutöver anföra följande:
Samverkansavtalet är ett viktigt dokument som ska förtydliga förväntningarna
som Polismyndigheten och kommunen har på varandra. Det är ett väldigt bra
verktyg för samarbete och verkställande för att uppnå ett av våra viktigaste
mål, en trygg, trivsam och säker stad för varje stockholmare.
Det föreliggande förslaget är det andra avtal som kommunen avser att
teckna med Polisregionen, och visar på en bra utveckling, med tydliga mål och
beskrivningar för samverkansformer. I bilaga 1 till Samverkansavtalet listas
både prioriterade områden och pågående arbete. Det blir i och med den
nuvarande strukturen oklart hur de pågående arbetena ska prioriteras framöver.
Vi önskar att detta förtydligas och ser fram emot ett fortsatt samarbete med
Polisen i framtagandet av de kommande handlingsplanerna.
Sedan terrorattentatet på Drottninggatan i april 2017 har polisen pekat ut
riskområden och förslag på åtgärder för ökad säkerhet och beredskap i staden.
En nära samverkan är viktig för att fortlöpande utreda och genomföra
förebyggande åtgärder mot terrorism.
Reservation anfördes av Rickard Warlenius m.fl. (V), Jan Valeskog (S) och
Mads Lundgaard (SD) bilaga 1.
Trafikkontorets tjänsteutlåtande daterat den 4 juni 2019 har i huvudsak
följande lydelse.
Trafikkontoret anser att överenskommelsen är bra och skapar förutsättningar för ett
effektivt brottsförebyggande arbete i Stockholm. Vidare ställer kontoret sig bakom de
prioriterade samverkansområdena.
Kontoret ser positivt på den föreslagna organisationen, som både innehåller en
övergripande strategisk och mer långsiktigt del, samtidigt som arbetet med de lokala
samverkansgrupperna och arbetsgrupperna ger förutsättningar för ett flexibelt
arbetssätt.
Styrgruppens representanter ska ha mandat att besluta och fullfölja de inriktningar
och aktiviteter som beslutats i den övergripande samverkansöverenskommelsen och
tillhörande handlingsplan. Mandatet kan dock aldrig vara mer långtgående än den
delegationsrätt som ansvarig nämnd har beslutat om.
Trafikkontoret ser positivt på all form av samverkan med Polisen och deltar redan
idag i flera pågående samverkansarbeten mellan staden och Polisregion Stockholm.
Förutom de exempel som tas upp i överenskommelsen, som trygghetsvandringar,
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krisberedskapsarbete, upplåtelsefrågor samt trafiksäkerhet vid evenemang och större
händelser som påverkar Stockholms trafikmiljö samverkar kontoret kring frågor som
rör trafikövervakningen, detta arbete påverkas inte av denna överenskommelse.
Kontoret bedömer inte att överenskommelsen kommer att medföra ekonomiska
konsekvenser för trafikkontoret. Verksamhetsmässigt kan det vid behov krävas en
ökad närvaro i de lokala styrgrupperna.
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Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 29 augusti 2019
följande.
1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar
det till kommunstyrelsen som svar på remissen
2. Utbildningsnämnden anför därutöver följande som svar på remissen:
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 i s
samverkansavtalet definierar de lokala arbetsgrupperna som tillfälliga. För samverkan
över tid bör det också finnas fasta arbetsgrupper. 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. Det finns därför all anledning att vara tydlig med att
utbildningsförvaltningen ska vara representerad med lämplig funktion i de lokala styroch beredningsgrupperna.
3. Beslutet justeras omedelbart

Reservation anfördes av Olle Burell m.fl. (S) och Tina Kratz m.fl. (V), bilaga
1.
Särskilt uttalande gjordes av Olle Burell m.fl. (S) och Tina Kratz m.fl. (V),
bilaga 1.
Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 30 juli 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till föreslagen
samverkansöverenskommelse. Att utbildningsnämndens verksamhet särskilt
prioriteras i det lokala styrgruppsarbetet ser förvaltningen som en bra inriktning. Det
ökar möjligheterna att i ett tidigare skede identifiera barn och unga i riskzon och på så
vis effektivisera insatserna för målgruppen.
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Ledningsstrukturen för den övergripande samverkansöverenskommelsen kan
möjliggöra ett mer effektivt brottsförebyggande arbete även inom förvaltningen.
Utbildningsförvaltningen kan utöver detta se positiva synergieffekter gällande ett
mer intensifierat lokalt samarbete med andra myndigheter.
Konsekvenser för barn och barnets rättigheter
Konsekvensanalyser har övervägts men bedöms ej aktuella i detta ärende.
Förvaltningen ser dock att föreslagen organisation och struktur gynnar barnet som
individ såväl som målgrupp. Ett tydligt arbetssätt kommer troligen även ha en positiv
effekt på de attityder, normer, värderingar och ideal som påverkar livsvillkoren för
flickor och pojkar.
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Bromma stadsdelsnämnd
Bromma stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 29 augusti
2019 följande.
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
remissen.
Särskilt uttalande gjordes av Johan Paccamonti m.fl. (M), Hanna Wistrand
(L), Karl Persson (MP) och Adrian Nordén (C). Mia Widell (KD) instämde
genom ett likalydande ersättaryttrande, bilaga 1.
Särskilt uttalande gjordes av Lillemor Samuelsson m.fl. (V) och Milla Järvelin
m.fl. (S), bilaga 1.
Bromma stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 24 juni 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen ser positivt på den övergripande överenskommelsen och dess struktur
för samverkan. Vad det gäller organisationen ses det som positivt att den håller samma
struktur över hela Stockholms stad. Detta underlättar både samarbete och
erfarenhetsutbyte stadsdelar emellan. Det skapar också en tydlighet vad gäller
förväntningar på stadsdelarnas ansvarsuppdrag gentemot polisen, något som
förvaltningen uppfattat ser väldigt olika i dagsläget.
Arbetet med att samla ihop kontinuerliga gemensamma lägesbilder för stadsdelen,
utbildningsförvaltningen, bostadsbolag och polisen, har precis kommit igång i
Bromma stadsdelsförvaltning. Erfarenheten under denna korta period har redan visat
sig bidra till bättre samarbete mellan både stadsdelen, polisen och övriga aktörer.
Att upprätta lokal samverkansöverenskommelser med tydlig ansvarsfördelning
anser förvaltningen vara en förutsättning för att lyckas med arbetet.
Förvaltningen vill också understryka vikten av att göra uppföljningar av resultaten
för att kunna göra analyser och planera för arbetet. Speciellt den upplevda tryggheten
hos medborgare behöver mätas kontinuerligt som ett led i att se effekterna av
samverkan.
De prioriterade samverkansområden som finns med i samverkansavtalet stämmer
överens med den behovsbild förvaltningen har. Att både stadsdelen och polisen arbetar
aktivt med dessa målgrupper ökar möjligheten att nå goda resultat.
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Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den
29 augusti 2019 följande.
1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Särskilt uttalande gjordes av Gisela Norrman m.fl. (S) och Hassan Jama m.fl.
(V), bilaga 1.
Lisa Palm (Fi), ställde genom ersättaryttrande sig bakom S och V.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den
29 augusti 2019 har i huvudsak följande lydelse.
Stadsdelsförvaltningen ser samverkan mellan kommun och polis som en nödvändig
och mycket viktig del i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet på såväl
övergripande som lokal nivå. Nedan följer förvaltningens synpunkter på förslag till
övergripandesamverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och Polisregion
Stockholm.
Samverkansorganisationen
Förvaltningen ser positivt på att det föreslås en tydlig struktur för
samverkansorganisationen på såväl övergripande som lokal nivå och att
ansvarsnivåerna gällande ledning och styrning är tydliga. Att cheferna stödjer och tar
ansvar för samverkan är viktigt för ett framgångsrikt samarbete mellan polisen och
kommunen. Vidare är det positivt att fackförvaltningar och bolag omfattas av
överenskommelsen.
I överenskommelsen finns en detaljerad beskrivning av samverkansorganisationen
på lokal nivå. I Enskede-Årsta-Vantör utgörs det lokala brottsförebyggande av en
strategisk grupp med beslutsmandat och lokala arbetsgrupper. Lokala
brottsförebyggande rådet är ett samverkansorgan för kommunen och polisen där även
andra viktiga aktörer finns med. Rådet skulle kunna utgöra styrgrupp för den lokala
samverkansöverenskommelsen i Enskede-Årsta-Vantör där de utomstående aktörerna
är adjungerade.
Övergripande handlingsplan
Den övergripande handlingsplanen är central för genomförandet av ambitionerna i
den övergripande samverkansöverenskommelsen och för uppföljningen av arbetet.
Handlingsplanen är inte bifogad i samverkansöverenskommelsen. Av den anledningen
är det svårt för förvaltningen att få en bild av vad arbetet kommer innebära i praktiken,
vad samverkan kommer att omfatta och vilken inriktning den kommer att ha.
Lokal samverkansöverenskommelse
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Förvaltningen vill också lyfta fram värdet av ett tydligt jämställdhetsperspektiv i
genomförandet av samverkansöverenskommelsen och dess intentioner.
Förvaltningen tycker att det är bra att vikten av att göra orsaksanalyser på lokal
nivå lyfts fram i den övergripande överenskommelsen. Det finns ett behov av att
utveckla arbetet med orsaksanalyser som är bryggan mellan lägesbild och åtgärdsplan.
Erfarenheterna från förvaltningens brottsförebyggande arbete är att orsaksanalyser
kräver goda kunskaper om förhållandena lokalt och om de problem som finns för att
kunna göra relevanta analyser. Flera aktörer bör därför involveras när
orsaksanalyserna ska genomföras och konsekvenserna av att vidta föreslagna åtgärder
bör även beaktas i analysarbetet. Uppföljningen bör löpande undersöka att de åtgärder
som genomförs är de mest relevanta för det fenomen som de är tänkta att påverka.
Förvaltningens erfarenhet av att ta fram lokala lägesbilder är att problematiken kring
brott och otrygghet många gånger är komplex. Det är sällan enkla förklaringar till vad
som skapat problemen lokalt, vilket ställer höga krav på genomförandet av
orsaksanalyser.
Förvaltningen ser positivt på att åtaganden tas med i ordinarie
verksamhetsplanering och budgetprocess för respektive organisation för att säkerställa
genomförande och resurstilldelning för arbetet. Förvaltningen vill betona vikten av ett
tydligt utpekat ansvar för samordning inom staden och att resurser tillsätts i
förvaltningar och bolag för att genomföra bland annat trygghetsskapande åtgärder
lokalt i stadsdelarna. Förvaltningens erfarenhet är att de senaste årens
samverkansarbete kring trygghet i Östberga är ett exempel på det.
Prioriterade samverkansområden
Förvaltningens bedömning är att det inte framgår i överenskommelsen hur arbetet
inom de prioriterade samverkansområdena ska ske. Förvaltningens förhoppning är att
detta tydliggörs i den övergripande handlingsplanen. På flera av de utpekade
prioriterade samverkansområdena finns redan idag ett befintligt arbete mellan polis
och kommun och det är viktigt att det arbetet byggs på, utvecklas och effektiviseras.
Förvaltningen ser positivt på att särskilt utsatta områden prioriteras inom
samverkansöverenskommelsen och i förslaget pekas några områden särskilt ut.
Förvaltningen vill lyfta fram att det även i de södra delarna av Stockholm finns ett
flertal områden som kräver samordnade och riktade insatser för att inte få en fortsatt
negativ utveckling och riskera att bli så kallade särskilt utsatt områden. Åtgärder i
särskilt utsatta och utsatta områden kräver insatser från flera delar av kommunen och
polisen och även från andra myndigheter. Förvaltningen är därför mån om att resurser
fortsatt ges till arbetet i dessa områden och att det tydliggörs hur detta arbete ska hållas
ihop. Det finns ett behov av helhetsansvar och samordning från både polis och
kommun för att minska den organiserade brottslighetens påverkan på lokalsamhället,
vilket är det som bedöms i polisens klassning av områden som utsatta, särskilt utsatta
och riskområden.
Förvaltningen noterar att den övergripande överenskommelsen föreslås gälla tills
vidare utan tydliga tidpunkter för revidering. Förvaltningens erfarenheter från den
föreliggande samverkansöverenskommelsen är att det är lämpligt att revidera och vid
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behov uppdatera åtminstone vartannat år, vilket även är det som föreslås gälla för de
lokala överenskommelserna. Förvaltningens bedömning är att löptider och tidpunkt för
revideringar bör följa varandra i den övergripande och de lokala överenskommelserna.

Farsta stadsdelsnämnd
Farsta stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 29 augusti 2019
följande.
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar
på remissen.
2. Nämnden anför därutöver följande som svar på remissen.
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. 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.
Skolans/utbildningsförvaltningens roll kan med fördel förtydligas i vissa
av de strukturer som etableras i överenskommelsen.
Reservation anfördes av Kjell Backman m.fl. (S) och Marre Mayr m.fl. (V),
bilaga 1.
Särskilt uttalande gjordes av Kjell Backman m.fl. (S) och Marre Mayr m.fl.
(V), bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Sofia Modigh (KD) till fördel för nämndens
förslag.
Farsta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 5 juni 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
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.
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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.
En annan synpunkt gäller förhållandet mellan de utpekade prioriterade områdena i
överenskommelsen kontra den lokala lägesbilden. Den lokala lägesbilden kan 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 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.
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Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde
den 29 augusti 2019 följande.
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på
remissen och därutöver anför följande.
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, fältarbetare 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
funktion istället för personberoende. Att löpande dela lägesbilder kring
individer/situationer är en viktig del för ett lyckat arbete där man 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, till skillnad 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 en av de viktigaste
skyddsfaktorerna 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
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fackförvaltning, ska utbildningsförvaltningen vara representerad med lämplig
funktion i de lokala styr- och beredningsgrupperna.
3. En förutsättning för att samverkan ska kunna fungera optimalt och verka
trygghetsskapande, är att samtliga nämnder och bolag ska kunna ta sitt ansvar.
Därför är det av ytterst vikt att samarbetet mellan Stockholms stad och
Polisregionen alltid sker med politisk förankring och insyn. Det är särskilt
viktigt att den föreslagna styrgruppen, som består av tjänstemän, upprätthåller
kontinuerlig dialog med tillbörliga politiska instanser och regelbundet
återrapporterar om dess arbete. Dessutom bör beslut av större betydelse i god
tid förankras med politiken. Vi anser att de föreslagna samarbetsformerna
behöver förtydligas med formuleringar avseende delegationernas avgränsning
för respektive grupp, samt hur återkoppling till de nämnder som representeras
ska se ut.
Reservation anfördes av Maria Ljuslin m.fl. (V) Eva Fagerhem m.fl. (S), och
Henrik Åkerlund (SD), bilaga 1.
Särskilt uttalande gjordes av Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl.
(S), bilaga 1.
Särskilt uttalande gjordes av Henrik Åkerlund (SD), bilaga 1.
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den
11 juli 2019 har i huvudsak följande lydelse.
Stockholms stad och Polisregion Stockholm samverkar idag trygghetsskapande
och brottsförebyggande inom en rad områden
både centralt och lokalt gällande trygghetsvandringar,
platssamverkan, kameraövervakning, arbetet mot våldsbejakande extremism och
mycket mer. För att nå målet med ökad upplevd trygghet och minskad faktisk
brottslighet så krävs ett fortsatt omfattande och långsiktigt samarbete mellan staden
och Polisregion Stockholm. Parternas samverkan behöver utgå från en tydlig struktur
och kontinuerligt följas upp. Utifrån den övergripande samverkansöverenskommelsen
och de prioriterade områden så är det av vikt att den lokala
samverkansöverenskommelsen bygger på lokala lägesbilder och orsaksanalyser där
lokala behov och prioriteringar görs och kontinuerligt följs upp.
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning ser positivt på den övergripande
samverkansöverenskommelsen mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm.
Överenskommelsen skapar förutsättningar för en strukturerad långsiktig samverkan på
både övergripande och lokal nivå. Den formulerar och beskriver hur samverkan ska
organiseras med styrgrupp, beredningsgrupp och lokala arbetsgrupper samt former för
uppföljning och kommunikation.
I bilagan till den övergripande samverkansöverenskommelsen lyfts prioriterade
utmaningar fram där samverkan är särskilt påkallad på såväl central som lokal nivå.
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De prioriterade samverkansområdena överensstämmer väl med 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.
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Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 29
augusti 2019 följande.
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
remissen.
Särskilt uttalade gjordes av Lisa Carlsson m.fl. (S), och Mohibul Ezdani Khan
(V) m.fl. anslöt sig, bilaga 1.
Särskilt uttalade gjordes av Mohibul Ezdani Khan m.fl. (V) och Lisa Carlsson
m.fl. (S), anslöt sig, bilaga 1.
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 13
juni 2019 har i huvudsak följande lydelse.
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.
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.
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Kungsholmens stadsdelsnämnd
Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 22
augusti 2019 följande:
Förvaltningens tjänsteutlåtande lämnas som remissvar till
kommunstyrelsen.
Kungsholmens stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 15 augusti
2019 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen anser att den nya överenskommelsen kan skapa goda förutsättningar för
att stärka det gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet både
centralt och lokalt i staden. Förvaltningen ser det som positivt att överenskommelsen
fastställer en tydlig struktur för arbetet i den övergripande samverkansorganisationen
och för den lokala samverkansorganisationen samt att prioriterade utmaningar lyfts
fram i en bilaga till överenskommelsen. De prioriterade samverkansområdena ligger i
linje med de brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser som lyfts fram i
Stockholms stads budget för 2019 och den övergripande
samverkansöverenskommelsen blir en bra grund att bygga vidare på i förvaltningens
och Polisens gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.
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Norrmalms stadsdelsnämnd
Norrmalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 22 augusti
2019 följande.
1. Nämnden beslutar att överlämna förvaltningens yttrande som svar på
remissen.
2. Nämnden anför därutöver följande som svar på remissen:
Stockholms stad håller på att ta fram en ny samverkansöverenskommelse med
Polismyndigheten. 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 dokumentet
vi lägger fast hur vi övergripande ska arbeta tillsammans.
Förslaget till samverkansöverenskommelse innebär i grunden en mycket
bra struktur och lägger fokus på de viktigaste områden för stockholmarna.
Arbetet i stadsdelsnämnderna kommer också konkretiseras genom lokala
samverkansöverenskommelser.
Vi anser dock det vara angeläget att göra ett tillägg till den övergripande
överenskommelsen.
Det är viktigt att det finns fasta lokala arbetsgrupper på operativ nivå kring
barn och unga som omfattar 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 uppmörksammans 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 individer/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
uppdaterad 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. Till sist är det viktigt att styrgruppen
och de lokala arbetsgrupperna kontinuerligt återrapporterar, för dialog och
stämmer av beslut med relevanta politiska instanser.
Särskilt uttalande gjordes av Ulla Sjöbergh (S) och Amanda Elfström (V),
bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Lisbeth Friman (KD) till förmån för nämndens
beslut.
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Norrmalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 5 augusti 2019
har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen anser att den föreslagna övergripande samverkansöverenskommelsen
ger en bra struktur och goda förutsättningar för ett framgångsrikt samverkansarbete
mellan staden och Polisregion Stockholm.
Samverkansöverenskommelsen är tydlig och detaljerad när det gäller organisation,
mandat, styrning och sammansättning av grupper. Det är positivt att representanter
från fackförvaltningar ska ingå i de lokala styrgrupperna.
En tydlig förbättring sedan tidigare samverkansöverenskommelse är att
orsaksanalyser särskilt lyfts fram. Dock vill förvaltningen understryka att
kunskapsinhämtning även behöver säkerställas från medarbetare som arbetar i
brottsutsatta och otrygga områden. Det saknas styrning över hur information ska
inhämtas, från poliser i tjänst såväl som stadens personal som till exempel
fältassistenter, socialsekreterare och annan personal. Aktuella rapporter från personal
som arbetar nära medborgarna utgör ett bra komplement till brottsstatistik och
trygghetsmätningar och ger bra grund för framtagande av lägesbild och orsaksanalys.
Förvaltningen ser även positivt på att överenskommelsen ger de lokala
beredningsgrupperna och de lokala arbetsgrupperna mandat att tillsätta grupper och
åtgärder utifrån lokala förutsättningar och behov. Ytterligare förbättringar är att
gemensamma mallar ska användas för att ta fram lägesbilder.
Sammanfattningsvis ställer sig förvaltningen positivt till föreslagen övergripande
samverkansöverenskommelse mellan staden och Polisregion Stockholm.
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Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 29
augusti 2019 följande.
1. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Omedelbar justering.
Särskilt uttalande gjordes av Elvir Kazinic m.fl. (S) och Niklas Thorén m.fl.
(V), bilaga 1.
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 7 augusti
2019 har i huvudsak följande lydelse.
Stadsdelsförvaltningen är positiv till innehåll och struktur i den övergripande
samverkansöverenskommelsen, men har några synpunkter.
Under Strukturen för arbetet anges att de åtgärder som genomförs ”ska vara
evidensbaserade”. För att inte begränsa möjligheten att prova nya metoder föreslår
förvaltningen följande tillägg (kursiv text): ”ska så långt möjligt vara
evidensbaserade”. Förslaget med gemensamma mallar för de lokala
samverkansöverenskommelserna är bra, och förvaltningen menar att det även för
åtgärdsplanerna vore bra med en gemensam mall. Förutom att säkra likställigheten
underlättar det arbetet på den lokala nivån. Syfte och mål ger legitimitet för det arbete
som pågår i samverkan med polisen. Enligt förvaltningens bedömning kan den bidra
till att utveckla den överenskommelse som ska utformas på lokal nivå.
Överenskommelsen ligger också väl i linje med den trygghetsstrategi som utarbetas i
samverkan mellan Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningar.
Trygghetsstrategin har fokus på förebyggande och samverkan och kommer att
behandlas av stadsdelsnämnden under hösten.
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Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 29 augusti
2019 följande.
1. Att godkänna förvaltningens förslag till beslut med följande
tillägg.
2. Att de föreslagna samarbetsformerna tydliggörs med formuleringar
avseende delegationernas avgränsning för respektive grupp, t ex Skarpnäcks
stadsdelsnämnd.
3. Att förslag redovisas om hur återkopplingar ska ske mellan styrgrupp
och stadsdel
4. Att stadsdelens samarbete med skolor och skolans lokala betydelse
förtydligas i de strukturer som etableras i överenskommelsen.
5. Att ärendet justeras omedelbart.
Reservation anfördes av Tina Kratz m.fl. (V) och Monica Lövström m.fl. (S),
bilaga 1.
Särskilda uttalanden gjordes av Tina Kratz m.fl. (V) och Monica Lövström
m.fl. (S), bilaga 1.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 7 juni 2019
har i huvudsak följande lydelse.
Samverkan med polisen är en viktig grundsten i arbetet för att öka upplevelsen av
trygghet hos invånarna i staden. Förvaltningen har ett nära samarbete med polisen
genom lokal samverkansöverenskommelse och genom olika samverkansformer för att
exempelvis identifiera personer i behov av stöd från socialtjänsten samt identifiera
platser som upplevs som otrygga, alternativt där brottslighet kan förekomma. Den
lokala samverkansöverenskommelsen och samverkansformerna med polisen kommer
att ses över och anpassas efter den övergripande samverkansöverenskommelsen
mellan staden och Polisregion Stockholm.
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Skärholmens stadsdelsnämnd
Skärholmens stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 29 augusti
2019 följande.
1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Särskilt uttalande gjordes av Johan Kling (C), Elisabeth Johnson m.fl. (M),
Martin Vallas (L), Sara Grolander (MP), bilaga 1.
Särskilt uttalande gjordes av Salar Rashid (S), Rudy Espinoza m.fl. (V) och
Sissela Nordling Blanco (Fi), bilaga 1.
Skärholmen stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 5 augusti
2019 har i huvudsak följande lydelse.
Stadsdelsförvaltningen ser samverkan mellan kommun och polis som en avgörande del
i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet på såväl övergripande som
lokal nivå.
Samverkansorganisationen
Förvaltningen ser positivt på att det föreslås en tydlig struktur för
samverkansorganisationen på såväl övergripande som lokal nivå och att
ansvarsnivåerna gällande ledning och styrning är tydliga. Att cheferna stödjer och tar
ansvar för samverkan är viktigt för ett framgångsrikt samarbete mellan polisen och
kommunen. Vidare är det positivt att fackförvaltningar och bolag omfattas av
överenskommelsen. Förvaltningen menar dock att minst 3-4 förvaltningschefer från
stadsdelsförvaltningar bör finnas med i den stadsövergripande styrgruppen för att
säkerställa god representation och kunskap om stadens olika utmaningar i arbetet.
I överenskommelsen finns en detaljerad beskrivning av samverkansorganisationen
på lokal nivå. Förvaltningens uppfattning är att arbetsformen och strukturen för arbetet
på lokal nivå bör vara flexibelt utifrån att det redan finns befintliga
samverkansstrukturer som det lokala arbetet ska passa in i. Ett exempel är det lokala
brottsförebyggande rådet. Lokala brottsförebyggande rådet är ett samverkansorgan för
kommunen och polisen där även andra viktiga aktörer finns med. Då Skärholmens
lokala samverkansöverenskommelse haft en styrgrupp bestående av
lokalområdespolischef och stadsdelsdirektör och lokala brottsförebyggande rådet finns
risk för parallella strukturer. Av den anledningen ser förvaltningen att modellen för
samverkan behöver utvecklas och ett sådant arbete bör ske i en lokal kontext.
Övergripande handlingsplan
Den övergripande handlingsplanen är central för genomförandet av ambitionerna i
den övergripande samverkansöverenskommelsen och för uppföljningen av arbetet. I
den kommer bland annat mål, ansvarsfördelning, åtaganden och tidsplan att
tydliggöras. Handlingsplanen är inte bifogad i samverkansöverenskommelsen. Av den
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anledningen är det svårt för förvaltningen att kommentera vad arbetet kommer
innebära i praktiken.
Lokal samverkansöverenskommelse
Förvaltningen vill lyfta vikten av att jämställdhetsperspektivet och
barnperspektivet är synligt i de lokala lägesbilderna avseende brott och trygghet.
Förvaltningen menar att det är bra att vikten av att göra orsaksanalyser på lokal nivå
lyfts fram i den övergripande överenskommelsen. Det finns ett behov av att utveckla
arbetet med orsaksanalyser som är bryggan mellan lägesbild och åtgärdsplan.
Erfarenheterna från förvaltningens brottsförebyggande arbete är att orsaksanalyser
kräver goda kunskaper om förhållandena lokalt och om de problem som finns. Flera
aktörer bör därför involveras när orsaksanalyserna ska genomföras och
konsekvenserna av att vidta föreslagna åtgärder bör även beaktas innan genomförande.
Inom uppföljningen bör löpande undersökas att de åtgärder som genomförs är de mest
relevanta för det fenomen som de är tänkta att påverka. Förvaltningens erfarenhet av
att ta fram lokala lägesbilder är att problematiken kring brott och otrygghet många
gånger är komplex. Det är sällan enkla förklaringar till vad som skapat och
vidmakthåller problemen lokalt, vilket ställer höga krav på kvalificerade
orsaksanalyser.
Förvaltningen ser positivt på att åtaganden tas med i ordinarie
verksamhetsplanering och budgetprocess för respektive organisation för att säkerställa
genomförande och resurstilldelning för arbetet. Framtagandet av den förra lokala
samverkansöverenskommelsen mellan stadsdelsförvaltning och lokalpolis sammanföll
med framtagandet av de lokala utvecklingsprogrammen inom Stockholms stad. I de
lokala utvecklingsprogrammen hade stadsdelsförvaltningarna ett tydligt
samordningsansvar och resurser för att genomföra bland annat trygghetsskapande
åtgärder säkrades i förvaltningar och bolag.
Förvaltningens erfarenhet är att det skapade goda förutsättningar för
samverkansarbetet och för möjligheten att genomföra åtgärder.
Prioriterade samverkansområden
Förvaltningens bedömning är att det inte framgår i överenskommelsen hur arbetet
inom de prioriterade samverkansområdena ska ske. Förvaltningens förhoppning är att
detta tydliggörs i den övergripande handlingsplanen. På flera av de utpekade
prioriterade samverkansområdena finns redan idag ett befintligt arbete mellan polis
och kommun och det är viktigt att det arbetet byggs på, utvecklas och effektiviseras.
När det gäller den lokala samverkansöverenskommelsen är förvaltningens
uppfattning att fokus bör läggas på ett mindre antal prioriterade inriktningar för att
tydligt kunna fokusera på dessa resursmässigt och få effekt där utmaningarna är störst.
Förvaltningen ser positivt på att särskilt utsatta områden prioriteras inom
samverkansöverenskommelsen. I förslaget pekas några områden ut. Förvaltningen vill
lyfta fram att det även i de södra delarna av Stockholm finns ett flertal områden som
kräver samordnade och riktade insatser för att inte få en fortsatt negativ utveckling och
riskera att bli så kallade särskilt utsatt områden.
Åtgärder i särskilt utsatta och utsatta områden kräver insatser från flera delar av
kommunen och polisen och även från andra myndigheter och instanser samt inte minst
samverkan med civilsamhällets aktörer. Förvaltningen är därför mån om att resurser
fortsatt ges till arbetet i dessa områden och att det tydliggörs hur detta arbete ska hållas
ihop. Det finns ett behov av helhetsansvar och samordning från både polis och
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kommun för att minska den organiserade brottslighetens påverkan på lokalsamhället,
vilket är det som prioriteras i polisens bedömning av områden som utsatta, särskilt
utsatta och riskområden.
Förvaltningen noterar att den övergripande överenskommelsen föreslås gälla tills
vidare utan tydliga tidpunkter för revidering. Förvaltningens erfarenheter från den
föreliggande samverkansöverenskommelsen är att det är lämpligt att revidera och vid
behov uppdatera åtminstone vartannat år, vilket även är det som föreslås gälla för de
lokala överenskommelserna. Förvaltningens förslag är att löptider och tidpunkt för
revideringar bör följa varandra i den övergripande och de lokala överenskommelserna.
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Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 29
augusti 2019 följande.
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna tjänsteutlåtandet
som svar på remissen.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.
Särskilt uttalande gjordes av Ole-Jörgen Persson m.fl. (M), Åsa Nilsson
Söderberg (L), Sus Andersson (MP) och Linn Bessner (C), bilaga 1.
Särskilt uttalande gjordes av Rashid Mohammed m.fl. (V) och Nassir
Abdullahi m.fl. (S), bilaga 1.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 9 augusti
2019 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen är positiv till samarbete med Polisregion Stockholm och att
samverkansöverenskommelsen förlängs. Förvaltningen anser att en väl fungerande
samverkan med polisen är särskilt angeläget i Järvaområdet bland annat med
anledning av resultaten från stadens trygghetsmätningar samt att polisen bedömt
Rinkeby/Tensta som särskilt utsatt område (2019).
Ambitionen i samverkansöverenskommelsen att organisation och struktur ska
förtydligas är bra och en förutsättning för ett långsiktigt, hållbart samarbete.
Förvaltningen är även positiv till att betydelsen av samverkan med andra relevanta
samverkanspartners poängteras.
Förvaltningen ser också positivt på att överenskommelsen tar sikte på både
långsiktiga och kortsiktiga åtgärder i det brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbetet samt att det ska utgå från lokala lägesbilder och orsaksanalyser. Förvaltningen
anser att ambitionen att förtydliga organisation och struktur för arbetet är bra, men
framhåller att styrningen i den föreslagna överenskommelsen behöver konkretiseras
och tydliggöras. Den föreslagna kopplingen mellan prioriterade samverkansområden
och den övergripande handlingsplanen med mål, inriktning, ansvarsfördelning,
aktiviteter, åtaganden, tidsplan och uppföljning och styrningen ner i till medverkande
organisationer är i dagsläget svår att följa. Det är även otydligt hur detta förfarande ska
kopplas till nämndernas ordinarie budget och verksamhetsplan.
En organisation på både ledningsnivå och lokal nivå är en förutsättning för ett
effektivt och långsiktigt arbete. Blir organisation alltför omfattande med parallella spår
finns en risk att syftet med en tydlig struktur för arbetet går förlorad.
För övrigt anser förvaltningen att överenskommelsen ligger väl I linje med den
trygghetsstrategi som utarbetas i samverkan mellan Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltningar. Trygghetsstrategin har samma inriktning för arbetet där
samverkan mellan olika aktörer särskilt poängteras. Ambitionen är att
trygghetsstrategin ska behandlas av stadsdelsnämnden under hösten 2019.
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Södermalms stadsdelsnämnd
Södermalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 29 augusti
2019 följande.
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
remissen.
Södermalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 juli 2019
har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen ser positivt på samverkansöverenskommelsen mellan Stockholms stad
och Polisregion Stockholm. Förvaltningens uppfattning är att överenskommelsen
tydliggör och delar upp ansvaret mellan staden och polisen. Klara direktiv och tydligt
huvudmannaskap ger förutsättningar för ett framgångsrikt arbete.
De prioriterade samverkansområden som tagits fram i överenskommelsens ligger i
linje med stadens trygghets- och säkerhetsprogram. Det är trygghets- och
säkerhetsprogrammet som styr det lokala brottsförebyggande arbetet. Områdena
stämmer även väl överens med det brottsförebyggande arbete som utförs på
Södermalms stadsdelsförvaltning utifrån hur problembilden ser ut inom
stadsdelsområdet.
Förvaltningen vill lyfta fram vikten av att det gemensamma arbetet har sin
utgångspunkt i lokala lägesbilder samt att överenskommelsen kontinuerligt stäms av
med berörda parter.
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Älvsjö stadsdelsnämnd
Älvsjö stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 29 augusti 2019
följande.
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Särskilt uttalande gjordes av Johan Nilsson m.fl. (M), Pernilla Enebrink (L)
och Evy Kjellberg (C), med ersättaryttrande från Lolita Lovén Johnsen (KD),
bilaga 1.
Särskilt uttalande gjordes av Johanna Ejdefur m.fl. (V), bilaga 1.
Särskilt uttalande gjordes av Roland Johansson (SD), bilaga 1.
Älvsjö stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 17 juli 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
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 överens-kommelsen
formuleras de för tillfället prioriterade samverkans-områdena med mål,
ansvarsfördelning, åtaganden och uppföljning.
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.

43

Östermalms stadsdelsnämnd
Östermalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 2
september 2019 följande.
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Särskilt uttalande gjordes av Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime
Barrios m.fl. (V), bilaga 1.
Östermalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 3 juni 2019
har i huvudsak följande lydelse.
Stadens trygghetsarbete handlar både om förebyggande åtgärder, sociala insatser
och att möjliggöra en trygg och attraktiv stadsmiljö. Staden har sedan länge arbetet
med trygghetsfrågorna, senast har särskilt prioriterade trygghetssatsningar avsatts i
kommunfullmäktiges budget 2019 med totalt 100 miljoner kronor. Stockholms stad
satsar också på att ytterligare stärka tryggheten genom särskilda satsningar, bland
annat ordningsvakter och kameraövervakning. Stockholms stads trygghetsmätningar
visar att trots ett aktivt arbete upplever allt fler en ökad otrygghet i Stockholm och att
stadens trygghetsarbete därför behöver intensifieras.
Samverkan sker idag mellan staden och polisen i en mängd olika frågor lokalt och
centralt. I överenskommelsens bilaga lyfts några prioriterade utmaningar där
samverkan är särskilt påkallat på såväl lokal som central nivå.
Förvaltningen ser därför mycket positivt på en övergripande
samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm.
Organisation, ansvar och arbetssätt beskrivs utförligt men förvaltningen efterfrågar en
större tydlighet gällande stadsdelsnämndernas uppdrag, roll och placering i
organisationen, särskilt i det lokala arbetet och i framtagandet av den övergripande
handlingsplanen, där överenskommelsen endast föreslår bolag och fackförvaltningar.
Stadsdelsnämndernas representation med en stadsdelsdirektör i centrala styrgruppen
kan inte anses vara tillräcklig eftersom nämnderna har olika behov och erfarenheter av
säkerhets- och trygghetsarbete. Nämnderna kan också involveras i olika omfattning av
arbetet med de särskilt prioriterade samverkansområdena.
Förvaltningen ser gärna att socialförvaltningen vid behov kan ingå som prioriterad
fackförvaltning i lokala styrgrupper, eftersom dess nämnd ansvarar för flera av stadens
program och riktlinjer för stadens arbete med enskilda som utgör målgrupper inom
överenskommelsens prioriterade samverkansområden.
Överenskommelsen beskriver det framtida arbetet med uppföljning på flera nivåer
och genom flera tillvägagångssätt. Nämndens arbete kan komma att beröras genom
mål, indikatorer eller föreslagna aktiviteter i stadens budget. Förvaltningen önskar
därför att staden centralt utvecklar andra datakällor och utdata än de som anges i
överenskommelsen, eftersom antalet svarande i olika mätningar och enkäter ibland
inte är tillräckligt för en statistiskt tillförlitlig analys.
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Stockholms Stadshus AB
Stockholms Stadshus AB:s yttrande daterat den 13 augusti 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
Koncernledningen instämmer med dotterbolagen i att framtaget förslag på
samverkansavtal är tydligt formulerat. Koncernledningen ser positivt på att avtalet
även följs upp konkret genom att initialt ta fram aktuella lägesbilder som sedan följs
upp årligen för att se om genomförda åtgärder lett till ökad trygghet och minskad
brottslighet.
Koncernledningen anser att ett möjligt förtydligande vad gäller
samverkansorganisationen, som i övrigt är tydligt beskriven, gäller hur och var lokala
styrgrupper skapas. Kommer dessa utgå från de 14 stadsdelsnämndernas geografiska
områden, från de sju lokalpolisområdena eller kommer de utgå från befintliga lokala
samverkansöverenskommelser/styrgrupper som redan existerar idag? Denna fråga
samt om den övergripande samverkansöverenskommelsens styrgrupp har mandatet att
skapa och bemanna lokala styrgrupper kan förtydligas. I överenskommelsen framgår
att samtliga involverade parter bär ett särskilt ansvar för att
samverkansöverenskommelsen respekteras, utvecklas och hålls vid liv. Det framgår
även att bl. a att bostadsbolagen är särskilt prioriterade. Att känna till vilka
platser/områden som har en lokal styrgrupp och hur nya skapas skulle ge en tydligare
bild av vilka bolag som är relevanta att delta baserat på fastighetsbestånd och andra
uppdrag inom det aktuella området.
Koncernledningen instämmer med Stockholmshem att det vore önskvärt att det
specificeras vilka funktioner på relevanta bolag som är särskilt eftertraktade att delta i
lokala styrgrupper. Sammantaget anser koncernledningen att överenskommelsen, med
långsiktiga ramar, struktur för samverkan på olika nivåer och konkret uppföljning
skapar goda förutsättningar för att stärka det gemensamma brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet både centralt och lokalt i staden.

Underremiss
Svenska Bostäders remissvar har i huvudsak följande lydelse:
Svenska Bostäder har inget att invända kring remissen utan tycker att det är bra att
det tydliggörs vilka som har ansvar på respektive nivå i det preventiva arbetet, som i
sin tur skall öka säkerheten och tryggheten för Stockholms innevånare. Det är även
positivt att strukturen för planeringsarbetet tydliggörs och följs upp. Bolaget ser fram
emot att arbeta ihop i de lokala styrgrupperna och arbetsgrupperna
Micasa Fastigheters remissvar har i huvudsak följande lydelse:
Trygghets- och tillgänglighetsfrågorna har hög prioritet inom Micasa Fastigheter,
såväl i nyproduktion som i bolagets befintliga bestånd. Bolaget har sedan länge
deltagit i lokala fastighetsägarföreningar i syfte att stärka tryggheten i utvalda
områden. Vidare finns erfarenhet av tidigare trygghetsskapande projekt varför bolaget
ser positivt på den övergripande samverkansöverenskommelsen mellan Stockholms
stad och Polisregion Stockholm. Genom en handlingsplan som kopplas till
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samverkansöverenskommelsen kan långsiktiga ramar och struktur ge mandat för
samverkan på olika nivåer mellan stadens förvaltningar, bolag och polis.
Familjebostäders remissvar har i huvudsak följande lydelse:
Familjebostäder arbetar strukturerat med trygghetsskapande åtgärder och nämner i
sitt remissvar ett antal exempel på aktivt trygghets- och säkerhetsarbete som pågår i
bolaget. Bolaget har goda relationer med polismyndigheten både på bolagsnivå och
lokalt inom de bostadsområden där bolaget bedriver verksamhet, vilket den
övergripandesamverkansöverenskommelsen på ett tydligt sätt bekräftar och stärker.
Stockholmhems remissvar har i huvudsak följande lydelse:
Stockholmshem ser positivt på samverkansöverenskommelsen som enligt bolaget
är konkret och tydlig. I den lokala styrgruppen ska "chef eller annan befattning med
mandat från relevanta fackförvaltningar och bolag" ingå. Det framgår att bl. a att
bostadsbolagen är särskilt prioriterade. Bolaget anser det önskvärt att det specificeras
vilka funktioner som är särskilt eftertraktade.
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Reservationer m.m.
Fastighetsnämnden
Särskilt uttalande gjordes av Lars Bäck m.fl. (V) enligt följande.
Stockholm stad och Polisregion Stockholm har gemensamt tagit fram en övergripande
samverkansöverenskommelse som syftar till att Stockholm ska vara en säker och trygg
stad och att brottsligheten ska minska. Prioriteringen är att öka säkerhet på de platser
där brottsligheten är hög idag. Samverkansöverenskommelsen innehåller många
välbehövliga insatser för att skapa en trygg stad med minskat antal brott och ökat antal
lösta utredningar. Vi anser dock att samverkan mellan Stockholm stad och Polisregion
Stockholm behöver utvecklas inom några områden som vi kommer redogöra för
nedan.
Under rubriken prioriterade samverkansområden nämns Särskilt utsatta och sårbara
brottsoffer. Under rubriken nämns unga brottsoffer men inte barn - trots att de flesta
orosanmälningar om barn som far illa handlar om våld mot barn. Barn, liksom de som
är offer för våld i nära relationer och människohandel, borde ses som särskilt utsatta
och i behov av särskilt ökade samverkansinsatser.
Vi saknar även en analys av kvinnors upplevelser av otrygghet i det offentliga
rummet och önskar därför se ett ökat fokus på just otrygghet ur ett
jämställdhetsperspektiv. Vi vill också understryka det i arbetet med att minska våldet
mot kvinnor är det av yttersta vikt att både Stockholm stad och Polisregion Stockholm
samverkar för att nå fler våldsutövare, i syfte att både stoppa våldet samt att lagföra
fler.
Det är positivt att samverkansöverenskommelsen värdesätter det lokala arbetet som
sker i stadens stadsdelsområden. I överenskommelsen nämns även att det finns en
generell ökning av otrygghet i staden vilket främst sker i delar av ytterstaden. Detta
argument används för att samverkan ska prioriteras på "ökad säkerhet på de platser i
staden där brottsligheten idag är hög". Brottsstatistiken visar att brott som ofta sker
utomhus såsom "Brott mot liv och hälsa, misshandel inkl. grov", och "Brott mot
narkotikastrafflagen" oftare sker i stadens centrala delar såsom Södermalm och
Norrmalm, jämfört tex med stadsdelen Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista. Vi vet
också att den grova brottsligheten inte kan avgränsas till brott som begås i ytterstaden,
eftersom den ofta ingår i större nätverk nationellt och internationellt. Fortsatt fokus på
brottslighet och polisförstärkning i ytterstaden riskerar att ytterligare bidra till
stigmatisering av förorten som en farlig plats att vistas på, vilket i sin tur kan öka den
upplevda otryggheten. För att leda till minskad brottslighet bör samarbete med polisen
ske i samtliga stadsdelar samt kombineras med förebyggande arbete, förskolor, fritids,
sommarjobb och riktiga jobb till alla som kan och vill jobba.
Vi vill därmed betona vikten av stadsdelsnämndernas roll i det lokala arbetet och
det ovärderliga förebyggande arbete som dess verksamheter genomför. Forskning
visar att förebyggande arbete redan i tidig ålder är av stor betydelse för att förhindra
brottslighet. För att kunna samordna, samverka och arbeta effektivt i förebyggande
syfte krävs dock avsatta resurser. Den borgerliga majoriteten har istället valt att
genomföra nedskärningar på fritidsverksamheter, socialtjänsten och medborgarvärdar
samt även anställningsstopp. På bekostnad av just förebyggande arbete riktat mot barn

47

och unga har de satsat på ordningsvakter och kameraövervakning. Vi anser att dessa
nedskärningar och omprioriteringar missgynnar en samverkansöverenskommelse för
en säker och trygg stad.
Vi vill också tillägga att det brottsförebyggande arbetet även bör ske i linje med
orsaksförklaringar som bygger på etablerad forskning i kriminologi och social
utsatthet. Vi föreslår därför att relevanta forskare ingår i samarbetet för att göra bra
orsaksanalyser, utveckla strategier och utvärdera effekterna

48

Idrottsnämnden
Särskilt uttalande gjordes av Tobias Johansson m.fl. (V) enligt följande.
Stockholm stad och Polisregion Stockholm har gemensamt tagit fram en övergripande
samverkansöverenskommelse som syftar till att Stockholm ska vara en säker och trygg
stad och att brottligheten ska minska. Prioriteringen är att öka säkerhet på de platser
där brottsligheten är hög idag. Överenskommelsen innehåller många välbehövliga
insatser men vi anser att samverkan också behöver utvecklas eller tillkomma inom
andra områden.
Under rubriken prioriterade samverkansområden nämns Särskilt utsatta och sårbara
brottsoffer. Unga brottsoffer nämns men inte barn trots att de flesta orosanmälningar
om barn som far illa handlar om våld mot barn och att barn i synnerhet borde ses som
särskilt utsatta. Även de som är offer för våld i nära relationer och offer för
människohandel är grupper som är särskilt utsatta och samverkan behöver öka. I
arbetet med att minska våldet mot kvinnor är det av yttersta vikt att både stad och Polis
samverkar för att nå fler våldsutövare, både för att stoppa våldet och för att lagföra
fler.
Vi saknar även en analys av kvinnors upplevelser av otrygghet i det offentliga
rummet och önskar se ökat fokus på otrygghet ur ett jämställdshetsperspektiv. Detta är
viktigt för att få fler kvinnor att idrotta och använda stadens anläggningar exempelvis
motionsspår och utomhusgym. Det är platser som ska vara och upplevas som trygga
för alla.
Det är positivt att samverkansöverenskommelsen värderar det lokala arbetet som sker i
stadens i stadsdelsområden högt. För att kunna samordna, samverka och arbeta
effektivt krävs dock avsatta resurser. Den borgerliga majoriteten har valt att satsa på
ordningsvakter och kameraövervakning och genomför istället nedskärningar som
drabbar satsningar på fritidsverksamheter, medborgarvärdar och förebyggande arbete
mot barn och unga hårt. Förra mandatperioden satsades stora resurser för att
återupprätta det förebyggande arbetet som till stor del finansierades av den sociala
investeringsfonden, många projektmedel tar nu slut och det behövs finansiering inför
kommande år om satsningarna ska kunna vara kvar. Idag är det oklart hur mycket som
återstår av fonden och vad som kommer att hända med de satsningarna som påbörjats.
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Kulturnämnden
Särskilt uttalande gjordes av Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M),
Romina Pourmokhtari (L) och Micke Seid (MP) enligt följande.
Stockholm ska vara en levande, kreativ och säker kultur- och evenemangsstad i
världsklass. Därför är det viktigt att Stockholms stad och polisregionen - både centralt
och lokalt - har en god och konstruktiv dialog med varandra. Målet är att främja och
uppmuntra ett levande kultur-, nöjes- och föreningsliv i Stockholm som utgör viktiga
faktorer för stadens attraktionskraft. Samverkansarbetet med polisen ska underlätta för
aktörer, såväl kommersiella som ideella och offentliga, att arrangera och inrätta säkra
och trygga evenemang som exempelvis musik- och nöjesverksamheter i staden. Det är
därtill viktigt med en konstruktiv dialog med bland annat staden, polisen och
närvarande aktörer vid större kultur- och idrottsarrangemang för att stärka såväl
säkerhet som trygghet. Kulturnämndens verksamheter utgör viktiga parter i ett
konstruktivt samverkansarbete med polisregionen.

Särskilt uttalande gjordes av Torun Boucher m.fl. (V) och Olle Burell m.fl. (S)
enligt följande.
Stockholm stad och Polisregion Stockholm har gemensamt tagit fram en övergripande
samverkansöverenskommelse som syftar till att Stockholm ska vara en säker och trygg
stad och att brottligheten ska minska. Prioriteringen är att öka säkerhet på de platser
där brottsligheten är hög idag. Överenskommelsen innehåller många bra välbehövliga
insatser för att öka samverkan för att skapa en trygg stad och såväl minska som att lösa
brott av olika slag. Vi anser dock att samverkan mellan Stockholm stad och polisen
också behövs komma till eller behöver utvecklas inom andra områden.
Förvaltningen lyfter i sitt svar betydelsen av att även kulturförvaltningen
involveras, exempelvis på lokal styrgruppsnivå. Kulturförvaltningen finns
representerad i många publika, och därmed ibland även utsatta, verksamheter. Vi
håller självklart med om detta. Vi vill därutöver påpeka att även kulturnämndens
verksamheter och politiska prioriteringar inom verksamhetsområdet påverkar och har
implikationer för tryggheten i Stockholms stad. Vi ser under den här mandatperioden
hur bemanningen på biblioteken minskar. Biblioteken är en av få öppna och avgiftsfria
mötesplatser som finns kvar i stora delar av staden. Under förra mandatperioden
gjordes en riktad satsning för att öka bemanningen på vissa särskilt utsatta bibliotek
med väldigt bra resultat, nu drar majoriteten ner på bemanningen. Detta är en bakvänd
ordning om vi vill öka tryggheten i staden. Även kulturskolan kan rätt använd vara en
viktig del i det förebyggande och trygghetsskapande arbetet – för att citera Astrid
Lindgren när hon gav sig in i debatten om kulturskolan att den ”skulle kunna göra
även huliganer och värstingar till välanpassade och skötsamma ungdomar”.
Den borgerliga majoriteten har valt att satsa på ordningsvakter och
kameraövervakning men genomför samtidigt nedskärningar som drabbar satsningar på
biblioteken, kulturskolan och det förebyggande arbetet mot barn och unga hårt.
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Ersättaryttranden
Sofia Lundin (Fi) instämmer i särskilt uttalande från vice ordförande Torun
Boucher m.fl. (V) och Olle Burell m.fl. (S).
Ulf Lönnberg (KD) instämmer i särskilt uttalande från ordförande Jonas
Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M), Romina Pourmokhtari (L) och Micke
Seid (MP).
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Socialnämnden
Särskilt uttalande gjordes av Jan Jönsson (L), Ole-Jörgen Persson m.fl. (M)
Mariana Moreira Duarte (MP) Banar Sabet (C) Michaela Hollis (KD) enligt
följande.
Samverkansavtalet mellan Polisregionen och kommunen kom i och med
omorganiseringen av hela Polismyndigheten. 2015 var det första avtalet påskrivet.
Samverkansavtalet är ett viktigt dokument som ska förtydliga förväntningarna som
Polismyndigheten och kommunen har på varandra. Det är ett väldigt bra verktyg för
samarbete och verkställande för att uppnå ett av våra viktigaste mål, en trygg, trivsam
och säker stad för varje stockholmare. Det föreliggande förslaget är det andra avtalet
som kommunen avser att teckna med Polisregionen, och visar på en bra utveckling,
med tydliga mål och beskrivningar för samverkansformer.

För att samverkan ska kunna fungera så bra som möjligt och verka
trygghetsskapande är en förutsättning att samtliga nämnder och bolag ska
kunna ta sitt ansvar. Trygghet och säkerhet är en högt prioriterad fråga i den
grönblå majoriteten och därför är det av särskild vikt att samarbetet mellan
Stockholms stad och Polisregionen alltid sker med politisk förankring och
insyn. Det är särskilt viktigt att den föreslagna styrgruppen, som består av
tjänstemän, upprätthåller kontinuerlig dialog med tillbörliga politiska instanser
och regelbundet återrapporterar om dess arbete, samt i god tid stämmer av
beslut av större betydelse med politiken. För att ytterligare poängtera vikten av
politisk förankring anser vi därför att de föreslagna samarbetsformerna
tydliggörs med formuleringar avseende delegationernas avgränsning för
respektive grupp, samt hur återkoppling till de nämnder som representeras ska
se ut.
Särskilt uttalande gjordes av Alexandra Mattsson Åkerström m.fl. (V),
ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S), med instämmande ersättaryttrande av
Anna Rantala Bonnier (Fi), enligt följande.
Stockholm stad och Polisregion Stockholm har gemensamt tagit fram en övergripande
samverkansöverenskommelse som syftar till att Stockholm ska vara en säker och trygg
stad och att brottligheten ska minska. Prioriteringen är att öka säkerhet på de platser
där brottsligheten är hög idag. Överenskommelsen innehåller många bra välbehövliga
insatser för att öka samverkan för att skapa en trygg stad och såväl minska som att lösa
brott av olika slag. Vi anser dock att samverkan mellan Stockholm stad och polisen
också behövs komma till eller behöver utvecklas inom andra områden.
Under rubriken prioriterade samverkansområden nämns Särskilt utsatta och sårbara
brottsoffer. Under rubriken nämns unga brottsoffer men inte barn trots att de flesta
orosanmälningar om barn som far illa handlar om våld mot barn och att barn i
synnerhet borde ses som särskilt utsatta. Även de som är offer för våld i nära relationer
och offer för människohandel är grupper som är särskilt utsatta och samverkan
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behöver öka. I arbetet med att minska våldet mot kvinnor är det av yttersta vikt att
både stad och Polis samverkar för att nå fler våldsutövare, både för att stoppa våldet
och för att lagföra fler. Vi saknar också en ambition att öka samverkan mellan staden
och polisen i frågor om våld i nära relationer eller prostitution, brott som främst
drabbar kvinnor och barn. Det nämns att det finns pågående samverkan mot
människohandel men vi ser ett behov av ökad samverkan för att kunna minska
förekomsten av och hjälpa människor ur alla typer av människohandel. Vi saknar
också en analys av kvinnors upplevelser av otrygghet i det offentliga rummet och
önskar se ökat fokus på just otrygghet ur ett jämställdshetsperspektiv.
Det är positivt att samverkansöverenskommelsen värderar det lokala arbetet som
sker i stadens i stadsdelsområden högt. Vi vill betona vikten av stadsdelsnämndernas
roll i det lokala arbetet och det viktiga förebyggande arbete som dess verksamheter
genomför. För att kunna samordna, samverka och arbeta effektivt krävs dock avsatta
resurser. Den borgerliga majoriteten har valt att satsa på ordningsvakter och
kameraövervakning och genomför istället nedskärningar som drabbar satsningar på
fritidsverksamheter, medborgarvärdar och förebyggande arbete mot barn och unga
hårt. Förra mandatperioden satsades stora resurser för att återupprätta det
förebyggande arbetet som till stor del finansierades av den sociala investeringsfonden,
många projektmedel tar nu slut och det behövs finansiering inför kommande år om
satsningarna ska kunna vara kvar. Idag är det oklart hur mycket som återstår av fonden
som förra majoriteten startade. Även socialtjänsten får mindre medel inte minst
socialförvaltningen som centralt har hand om jour och uppsökande verksamhet på
många av de platser som pekas ut som öppen drogscen och liknande, detta samtidigt
som samverkansöverenskommelsen tydligt pekar ut just socialtjänsten som en av de
viktigaste aktörerna.
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Trafiknämnden
Reservation anfördes av Rikard Warlenius m.fl. (V), Jan Valeskog m.fl. (S)
och Mads Lundgaard (SD), enligt följande.
Vice ordföranden Rikard Warlenius m.fl. (V), Jan Valeskog m.fl. (S) och
Mads Lundgaard (SD) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till
kontorets förslag.
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Utbildningsnämnden
Reservation anfördes av Olle Burell m.fl. (S) och Tina Kratz m.fl. (V) enligt
följande.
Olle Burell m.fl. (S) och Tina Kratz m.fl. (V) reserverade sig till förmån för
förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande gjordes av Olle Burell m.fl. (S) och Tina Kratz m.fl. (V)
enligt följande.
Stockholms stad och Polisregion Stockholm har gemensamt tagit fram en
övergripande samverkansöverenskommelse som syftar till att Stockholm ska vara en
säker och trygg stad och att brottligheten ska minska. Prioriteringen är att öka
säkerheten på de platser där brottsligheten är hög idag. Överenskommelsen
understryker många bra och välbehövliga prioriteringar för att öka samverkan för att
skapa en trygg stad. Vi anser dock att samverkan mellan Stockholms stad och polisen
också behöver utvecklas inom andra områden.
Det är välkommet att samverkansöverenskommelsen ser skolan som en särskilt
viktig aktör när det gäller att förhindra att unga hamnar i kriminalitet. Det vore
önskvärt om även förskolan nämndes i detta sammanhang. Skolan, och även förskolan,
fyller en mycket viktig funktion när det gäller det förebyggande arbetet och för att
identifiera barn och unga i riskzon.
Under rubriken prioriterade samverkansområden nämns särskilt utsatta och sårbara
brottsoffer. Här nämns unga brottsoffer men inte barn. Detta trots att de flesta
orosanmälningar om barn som far illa handlar om våld mot barn och att barn i
synnerhet borde ses som särskilt utsatta. Vi anser att barn borde lyftas särskilt. I
arbetet med att minska och förebygga våld i nära relationer är det av yttersta vikt att
både staden och polisen samverkar för att nå fler våldsutövare, både för att stoppa
våldet och för att lagföra fler. Vi saknar också en ambition att öka samverkan mellan
staden och polisen i frågor om våld i nära relationer eller prostitution, brott som främst
drabbar kvinnor och barn.
Det är positivt att samverkansöverenskommelsen värderar det lokala arbetet som
sker i stadens stadsdelsområden högt. Vi vill betona vikten av stadsdelsnämndernas
roll i det lokala arbetet och det viktiga förebyggande arbete som dess verksamheter
genomför. Även här vill vi lyfta förskolan som en viktig aktör. För att kunna
samordna, samverka och arbeta effektivt krävs dock resurser. Den borgerliga
majoriteten genomför nedskärningar som drabbar satsningar på fritidsverksamheter,
medborgarvärdar och förebyggande arbete mot barn och unga. Förra mandatperioden
satsades stora resurser på just det förebyggande arbetet, bland annat genom skapandet
av den sociala investeringsfonden. Investeringsfonden har finansierat många viktiga
projekt i staden men tyvärr har dem borgerliga majoriteten valt att inte avsätta mer
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resurser till fonden. Medel till flera viktiga projekt tar nu slut och det behövs
finansiering inför kommande år om satsningarna ska kunna vara kvar.

56

Bromma stadsdelsnämnd
Särskilt uttalande gjordes av Johan Paccamonti m.fl. (M), Hanna Wistrand
(L), Karl Persson (MP), Adrian Nordén (C), som Mia Widell (KD) instämde i
genom ett likalydande ersättaryttrande, enligt följande.
Att Stockholms stad och Polisregion Stockholm har tagit fram en gemensam
samverkansöverenskommelse är mycket bra. Vi vill alla ha och verka för en säkrare
och tryggare stad där färre brott begås. Särskilt grupper såsom barn och unga i
riskmiljö, personer utsatta för våld och offer för trafficking kommer att tjäna på ett
bättre lokalt samarbete mellan förvaltningar och polis. Det är därför viktigt att
samverkansöverenskommelsen inte endast blir en ledningsfråga, även om den ska
prioriteras som en sådan, utan verkligen når hela vägen ut till verksamheter och
kontaktytor som t ex fältassistenter, medborgarkontor och liknande.

Särskilt uttalande gjordes av Lillemor Samuelsson m.fl. (V) och Milla Järvelin
m.fl. (S) enligt följande.
Stockholm stad och Polisregion Stockholm har gemensamt tagit fram en övergripande
samverkansöverenskommelse som syftar till att Stockholm ska vara en säker och trygg
stad och att brottsligheten ska minska. Överenskommelsen innehåller många bra och
välbehövliga insatser för att öka samverkan och skapa en trygg stad. Vi anser dock att
samverkan mellan Stockholm stad och polisen behöver utvecklas även inom andra
områden. Under rubriken prioriterade samverkansområden nämns Särskilt utsatta och
sårbara brottsoffer. Där nämns unga brottsoffer, men inte uttryckligen barn, trots att de
flesta orosanmälningar om barn som far illa handlar om våld mot barn och att barn i
synnerhet borde ses som särskilt utsatta.
Även de som är offer för våld i nära relationer och offer för människohandel är
grupper som är särskilt utsatta och där behöver samverkan öka. I arbetet med att
minska våldet mot kvinnor är det av yttersta vikt att samverkan fungerar för att nå fler
våldsutövare, både för att stoppa våldet och för att lagföra fler. Vi saknar också en
analys av kvinnors upplevelser av otrygghet i det offentliga rummet och önskar se ökat
fokus på just otrygghet ur ett jämställdshetsperspektiv. Det är positivt att
samverkansöverenskommelsen värderar det lokala arbetet som sker i stadens i
stadsdelsområden högt. Vi vill betona vikten av stadsdelsnämndernas roll i det lokala
arbetet och det viktiga förebyggande arbete som dess verksamheter genomför. För att
kunna samordna, samverka och arbeta effektivt krävs dock avsatta resurser. Den
borgerliga majoriteten har valt att främst satsa på ordningsvakter och
kameraövervakning i sin budget och riskerar därmed satsningar på
fritidsverksamheter, socialtjänsten och annat förebyggande arbete.
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Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd
Särskilt uttalande gjordes av Gisela Norrman m.fl. (S) och Hassan Jama m.fl.
(V) enligt följande.
Stockholm stad och Polisregion Stockholm har gemensamt tagit fram en övergripande
samverkansöverenskommelse som syftar till att Stockholm ska vara en säker och trygg
stad och att brottligheten ska minska. Prioriteringen är att öka säkerhet på de platser
där brottsligheten är hög idag. Överenskommelsen innehåller många bra välbehövliga
insatser för att öka samverkan för att skapa en trygg stad och såväl minska som att lösa
brott av olika slag. Vi anser dock att samverkan mellan Stockholm stad och polisen
också behövs komma till eller behöver utvecklas inom andra områden.
Under rubriken prioriterade samverkansområden nämns Särskilt utsatta och sårbara
brottsoffer. Under rubriken nämns unga brottsoffer men inte barn trots att de flesta
orosanmälningar om barn som far illa handlar om våld mot barn och att barn i
synnerhet borde ses som särskilt utsatta. Även de som är offer för våld i nära relationer
och offer för människohandel är grupper som är särskilt utsatta och samverkan
behöver öka. I arbetet med att minska våldet mot kvinnor är det av yttersta vikt att
både stad och Polis samverkar för att nå fler våldsutövare, både för att stoppa våldet
och för att lagföra fler. Vi saknar också en analys av kvinnors upplevelser av otrygghet
i det offentliga rummet och önskar se ökat fokus på just otrygghet ur ett
jämställdshetsperspektiv. Det är positivt att samverkansöverenskommelsen värderar
det lokala arbetet som sker i stadens i stadsdelsområden högt. Vi vill betona vikten av
stadsdelsnämndens roll i det lokala arbetet och det viktiga förebyggande arbete som
dess verksamheter genomför. För att kunna samordna, samverka och arbeta effektivt
krävs det avsatta resurser. Dock har den blågröna majoriteten har valt att satsa på
ordningsvakter och kameraövervakning och genomför istället nedskärningar som
drabbar satsningar på fritidsverksamheter, socialtjänsten, medborgarvärdar och
förebyggande arbetet. Detta slår hårt mot barn och unga.

Ersättaryttrande
Ersättaren Lisa Palm (Fi) ställde sig bakom Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets särskilda uttalande.
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Farsta stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Kjell Backman m.fl. (S) och Marre Mayr m.fl. (V)
enligt följande.
Till förmån för förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande gjordes av Kjell Backman m. fl. (S) och Marre Mayr m. fl.
(V) enligt följande.
Stockholms stad och Polisregion Stockholm har gemensamt tagit fram en
övergripande samverkansöverenskommelse som syftar till att Stockholm ska vara en
säker och trygg stad och att brottsligheten ska minska. Prioriteringen är att öka
säkerhet på de platser där brottsligheten är hög idag. Överenskommelsen innehåller
många bra välbehövliga insatser för att öka samverkan för att skapa en trygg stad och
såväl minska som att lösa brott av olika slag.
Vi anser dock att samverkan mellan Stockholms stad och polisen också behövs
komma till eller behöver utvecklas inom andra områden. Under rubriken prioriterade
samverkansområden nämns Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer. Under rubriken
nämns unga brottsoffer men inte barn trots att de flesta orosanmälningar om barn som
far illa handlar om våld mot barn och att barn i synnerhet borde ses som särskilt
utsatta. Även de som är offer för våld i nära relationer och offer för människohandel är
grupper som är särskilt utsatta och samverkan behöver öka. I arbetet med att minska
våldet mot kvinnor är det av yttersta vikt att både stad och Polis samverkar för att nå
fler våldsutövare, både för att stoppa våldet och för att lagföra fler. Vi saknar också en
analys av kvinnors upplevelser av otrygghet i det offentliga rummet och önskar se ökat
fokus på just otrygghet ur ett jämställdhetsperspektiv.
Det är positivt att samverkansöverenskommelsen värderar det lokala arbetet som
sker i stadens stadsdelsområden högt. Vi vill betona vikten av stadsdelsnämndernas
roll i det lokala arbetet och det viktiga förebyggande arbete som dess verksamheter
genomför.

För att kunna samordna, samverka och arbeta effektivt krävs dock avsatta
resurser. Den borgerliga majoriteten har valt att satsa på ordningsvakter och
kameraövervakning och genomför istället nedskärningar som drabbar
satsningar på fritidsverksamheter, socialtjänsten, medborgarvärdar och
förebyggande arbete mot barn och unga hårt.
Ersättaryttrande
Sofia Modigh (KD)
Om jag hade haft förslags- och rösträtt hade jag yrkat att nämnden skulle besluta enligt
förslag från Lars Jilmstad m fl (M), Peter Öberg (L), Lisa Carlbom (MP) och Leif
Söderström (SD).
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Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Maria Ljuslin m.fl. (V) Eva Fagerhem m.fl. (S) och
Henrik Åkerlund (SD) enligt följande.
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Särskilt uttalande gjordes av Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl.
(S) enligt följande.
Stockholm stad och Polisregion Stockholm har gemensamt tagit fram en övergripande
samverkansöverenskommelse som syftar till att Stockholm ska vara en säker och trygg
stad och att brottligheten ska minska. Prioriteringen är att öka säkerhet på de platser
där brottsligheten är hög idag. Överenskommelsen innehåller många bra och
välbehövliga insatser med syfte att öka samverkan för att skapa en trygg stad samt att
minska och lösa brott av olika slag. Under rubriken prioriterade samverkansområden
nämns särskilt utsatta och sårbara brottsoffer. Som exempel nämns unga brottsoffer
men inte barn trots att de flesta orosanmälningar om barn som far illa handlar om våld
mot barn och att barn i synnerhet borde ses som särskilt utsatta. Vi saknar också en
ambition att öka samverkan mellan staden och polisen i frågor om våld i nära
relationer eller prostitution, brott som främst drabbar kvinnor och barn. Även de som
är offer för våld i nära relationer och offer för människohandel är grupper som är
särskilt utsatta och där samverkan behöver öka. I arbetet med att minska våldet mot
kvinnor är det av yttersta vikt att både stad och polis samverkar för att nå fler
våldsutövare, både för att stoppa våldet och för att lagföra fler.
Det nämns att det finns pågående samverkan mot människohandel men vi ser ett
behov av ökad samverkan för att kunna minska förekomsten av och hjälpa människor
ur alla typer av människohandel. Vi saknar också en analys av kvinnors upplevelser av
otrygghet i det offentliga rummet och önskar se ökat fokus på just otrygghet ur ett
jämställdshetsperspektiv. Det är positivt att samverkansöverenskommelsen värderar
det lokala arbetet som sker i stadsdelsområden högt. Vi vill betona vikten av
stadsdelsnämndernas roll i det lokala arbetet och det viktiga förebyggande arbete som
dess verksamheter genomför. För att kunna samordna, samverka och arbeta effektivt
krävs dock avsatta resurser. Den borgerliga majoriteten har valt att satsa på
ordningsvakter och kameraövervakning och genomför istället nedskärningar på det
förebyggande arbetet mot barn och unga.

Särskilt uttalande gjordes av Henrik Åkerlund (SD) enligt följande.
Sverigedemokraterna delar den beskrivning som stadsdelsförvaltningen presenterar.
Inom stadsdelen Hägersten-Liljeholmen är det numera ett konstaterat faktum att
otryggheten i flera avseenden, finns vid olika platser inom stadsdelen. Detta är något
som även bekräftas utifrån polisens lokala rapport om lägesbilden för stadsdelen. Vi
vill främst lyfta problematiken gällande otryggheten bland ungdomar beträffande
personrån som förekommit mer frekvent och i låga ålderskategorier samt dess
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tillvägagångsätt vilket gör att detta problem är mer komplext mot vad det varit innan.
Denna problematik som utvecklats senaste åren är därför anmärkningsvärd eftersom
stadsdelen tidigare varit mindre ansatt av dessa problem samt annan upplevelse av
otrygghet. Sverigedemokraterna anser att samverkansöverenskommelsen mellan
Stockholms stad och polismyndigheten är av mycket stor betydelse för att kunna
upprätthålla en god och stabil trygghet för stadsdelens invånare och vår förhoppning är
att de åtgärder som presenteras, bland annat riktat arbete mot unga i riskmiljöer, är
systematiska samt tillräckliga för att kunna komma tillrätta med de problem som finns.
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Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
Särskilt uttalande gjordes av Lisa Carlsson m.fl. (S), som Mohibul Ezdani
Khan m.fl. (V) anslöt sig till, enligt följande.
Det är viktigt att stadens samverkan med polisregionen regleras i en
samverkansöverenskommelse. För tryggheten i staden måste polisen vara tillgänglig
för medborgarna. Att polisstationen i Vällingby var semesterstängd hela denna
sommar och att besökande i stället hänvisades till Solna är inte tillfredsställande.
Hässelby-Vällingby har lika stor befolkning som en medelstor stad. Här bör
åtminstone en polisstation vara öppen hela året. Också stationernas öppethållande bör
regleras i överenskommelsen. borde ses som särskilt utsatta. Även de som är offer för
våld i nära relationer och offer för människohandel är grupper som är särskilt utsatta
och samverkan behöver öka. I arbetet med att minska våldet mot kvinnor är det av
yttersta vikt att både stad och Polis samverkar för att nå fler våldsutövare, både för att
stoppa våldet och för att lagföra fler. Vi saknar också en analys av kvinnors
upplevelser av otrygghet i det offentliga rummet och önskar se ökat fokus på just
otrygghet ur ett jämställdshetsperspektiv.
Det är positivt att samverkansöverenskommelsen värderar det lokala arbetet som
sker i stadens i stadsdelsområden högt. Vi vill betona vikten av stadsdelsnämndernas
roll i det lokala arbetet och det viktiga förebyggande arbete som dess verksamheter
genomför. För att kunna samordna, samverka och arbeta effektivt krävs dock avsatta
resurser. Den borgerliga majoriteten har valt att satsa på ordningsvakter och
kameraövervakning och genomför istället nedskärningar som drabbar satsningar på
fritidsverksamheter, socialtjänsten, medborgarvärdar och förebyggande arbete mot
barn och unga hårt.

Särskilt uttalande gjordes av Mohibul Ezdani Khan m.fl. (V), som Lisa
Carlsson m.fl. (S), anslöt sig till, enligt följande.
Stockholm stad och Polisregion Stockholm har gemensamt tagit fram en övergripande
samverkansöverenskommelse som syftar till att Stockholm ska vara en säker och trygg
stad och att brottligheten ska minska. Prioriteringen är att öka säkerhet på de platser
där brottsligheten är hög idag. Överenskommelsen innehåller många bra välbehövliga
insatser för att öka samverkan för att skapa en trygg stad och såväl minska som att lösa
brott av olika slag.
Vi anser dock att samverkan mellan Stockholm stad och polisen också behövs
komma till eller behöver utvecklas inom andra områden. Under rubriken prioriterade
samverkansområden nämns Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer. Under rubriken
nämns unga brottsoffer men inte barn trots att de flesta orosanmälningar om barn som
far illa handlar om våld mot barn och att barn i synnerhet borde ses som särskilt
utsatta. Även de som är offer för våld i nära relationer och offer för människohandel är
grupper som är särskilt utsatta och samverkan behöver öka. I arbetet med att minska
våldet mot kvinnor är det av yttersta vikt att både stad och Polis samverkar för att nå
fler våldsutövare, både för att stoppa våldet och för att lagföra fler. Vi saknar också en
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analys av kvinnors upplevelser av otrygghet i det offentliga rummet och önskar se ökat
fokus på just otrygghet ur ett jämställdshetsperspektiv.
Det är positivt att samverkansöverenskommelsen värderar det lokala arbetet som
sker i stadens i stadsdelsområden högt. Vi vill betona vikten av stadsdelsnämndernas
roll i det lokala arbetet och det viktiga förebyggande arbete som dess verksamheter
genomför. För att kunna samordna, samverka och arbeta effektivt krävs dock avsatta
resurser.
Den borgerliga majoriteten har valt att satsa på ordningsvakter och
kameraövervakning och genomför istället nedskärningar som drabbar satsningar på
fritidsverksamheter, socialtjänsten, medborgarvärdar och förebyggande arbete mot
barn och unga hårt.
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Norrmalms stadsdelsnämnd
Särskilt uttalande gjordes av Ulla Sjöbergh (S) och Amanda Elfström (V)
enligt följande.
Stockholm stad och Polisregion Stockholm har gemensamt tagit fram en övergripande
samverkansöverenskommelse som syftar till att Stockholm ska vara en säker och trygg
stad och att brottsligheten ska minska. Prioriteringen är att öka säkerhet på platser där
brottsligheten är hög idag. Överenskommelsen innehåller många bra välbehövliga
insatser för att öka samverkan för att skapa en trygg stad och såväl minska som att lösa
brott av olika slag. Vi anser dock att samverkan mellan Stockholm stad och polisen
också behövs komma till eller behöver utvecklas inom andra områden.
Under rubriken prioriterade samverkansområden nämnd Särskilt utsatta och
sårbara brottsoffer. Under rubriken nämns unga brottsoffer men inte barn trots att de
flesta orosanmälningar om barn som far illa handlar om våld mot barn och att barn i
synnerhet borde ses som särskilt utsatta. Även de som är offer för våld i nära relationer
och offer för människohandel är grupper som är särskilt utsatta och samverkan
behöver öka. I arbetet med att minska våldet mot kvinnor är det av yttersta vikt att
både stad och polis samverkar för att nå fler våldsutövare, både för att stoppa våldet
och för att lagföra fler. Vi saknar också en analys av kvinnors upplevelser av otrygghet
i det offentliga rummet och änskar se ökat fokus på just otrygghet ur ett
jämställdhetsperspektiv.
Det är positivt att samverkansöverenskommelsen värderar det lokala arbetet som
sker i stadens stadsdelsområden högt. Vi vill betona vikten av stadsdelsnämndernas
roll i det lokala arbetet och det viktiga förebyggande arbete som dess verksamheter
genomför. För att kunna samordna, samverka och arbeta effektivt krävs dock avsatta
resurser. Den borgeliga majoriteten har valt att satsa på ordningsvakter och
kameraövervakning och genomför istället nedskärningar som drabbar satsningar på
fritidsverksamheter, socialtjänsten, medborgarvärdar och förebyggande arbete mot
barn och unga hårt.

Ersättaryttrande
Lisbeth Friman (KD) anmälde att, om hon hade haft förslags- och rösträtt, så
hade hon ställt sig bakom (M):s och (L):s, (C):s och (MP):s förslag enligt
ovan.
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Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Särskilt uttalande gjordes av Elvir Kazinic m.fl. (S) och Niklas Thorén m.fl.
(V) enligt följande.
Stockholm stad och Polisregion Stockholm har gemensamt tagit fram en övergripande
samverkansöverenskommelse som syftar till att Stockholm ska vara en säker och trygg
stad och att brottligheten ska minska. Prioriteringen är att öka säkerhet på de platser
där brottsligheten är hög idag. Överenskommelsen innehåller många bra välbehövliga
insatser för att öka samverkan för att skapa en trygg stad och såväl minska som att lösa
brott av olika slag. Vi anser dock att samverkan mellan Stockholm stad och polisen
också behövs komma till eller behöver utvecklas inom andra områden.
Under rubriken prioriterade samverkansområden nämns Särskilt utsatta och sårbara
brottsoffer. Under rubriken nämns unga brottsoffer men inte barn trots att de flesta
orosanmälningar om barn som far illa handlar om våld mot barn och att barn i
synnerhet.
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Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Tina Kratz m.fl. (V) och Monica Lövström m.fl. (S)
enligt följande.
Tina Kratz m.fl. (V) och Monica Lövström m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till
förmån för förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande gjordes av Tina Kratz m.fl. (V) och Monica Lövström m.fl.
(S) enligt följande.
Stockholm stad och Polisregion Stockholm har gemensamt tagit fram en övergripande
samverkansöverenskommelse som syftar till att Stockholm ska vara en säker och trygg
stad och att brottligheten ska minska. Prioriteringen är att öka säkerhet på de platser
där brottsligheten är hög idag. Överenskommelsen innehåller många bra välbehövliga
insatser för att öka samverkan för att skapa en trygg stad och såväl minska som att lösa
brott av olika slag. Vi anser dock att samverkan mellan Stockholm stad och polisen
också behövs komma till eller behöver utvecklas inom andra områden.
Under rubriken prioriterade samverkansområden nämns Särskilt utsatta och sårbara
brottsoffer. Under rubriken nämns unga brottsoffer men inte barn trots att de flesta
orosanmälningar om barn som far illa handlar om våld mot barn och att barn i
synnerhet borde ses som särskilt utsatta. Även de som är offer för våld i nära relationer
och offer för människohandel är grupper som är särskilt utsatta och samverkan
behöver öka. I arbetet med att minska våldet mot kvinnor är det av yttersta vikt att
både stad och Polis samverkar för att nå fler våldsutövare, både för att stoppa våldet
och för att lagföra fler. Vi saknar också en analys av kvinnors upplevelser av otrygghet
i det offentliga rummet och önskar se ökat fokus på just otrygghet ur ett
jämställdshetsperspektiv.
Det är positivt att samverkansöverenskommelsen värderar det lokala arbetet som
sker i stadens i stadsdelsområden högt. Vi vill betona vikten av stadsdelsnämndernas
roll i det lokala arbetet och det viktiga förebyggande arbete som dess verksamheter
genomför. För att kunna samordna, samverka och arbeta effektivt krävs dock avsatta
resurser. Den borgerliga majoriteten har valt att satsa på ordningsvakter och
kameraövervakning och genomför istället nedskärningar som drabbar satsningar på
fritidsverksamheter, socialtjänsten och det förebyggande arbetet mot barn och unga
hårt.
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Skärholmens stadsdelsnämnd
Särskilt uttalande gjordes av Johan Kling (C), Elisabeth Johnson m.fl. (M),
Martin Vallas (L), Sara Grolander (MP) enligt följande.
Samverkansavtalet mellan Polisregionen och kommunen kom i och med
omorganiseringen av hela Polismyndigheten. 2015 var det första avtalet påskrivet.
Samverkansavtalet är ett viktigt dokument som ska förtydliga förväntningarna som
Polismyndigheten och kommunen har på varandra. Det är ett väldigt bra verktyg för
samarbete och verkställande för att uppnå ett av våra viktigaste mål, en trygg, trivsam
och säker stad för varje stockholmare.
Det föreliggande förslaget är det andra avtal som kommunen avser att teckna med
Polisregionen, och visar på en bra utveckling, med tydliga mål och beskrivningar för
samverkansformer. För att samverkan ska kunna fungera så bra som möjligt och verka
trygghetsskapande är en förutsättning att samtliga nämnder och bolag ska kunna ta sitt
ansvar. Trygghet och säkerhet är en högt prioriterad fråga i den grönblå majoriteten
och därför är det av särskild vikt att samarbetet mellan Stockholms stad och
Polisregionen alltid sker med politisk- och lokal förankring och insyn.
Det är särskilt viktigt att den föreslagna styrgruppen, som består av tjänstemän, där
vår uppfattning är att stadsdelarna skall finnas representerade, upprätthåller
kontinuerlig dialog med tillbörliga politiska instanser och regelbundet återrapporterar
om dess arbete, samt i god tid söker en samsyn med politiken vid beslut av större
betydelse. För att ytterligare poängtera vikten av politisk- och lokal förankring anser vi
därför att de föreslagna samarbetsformerna tydliggörs med formuleringar avseende
delegationernas avgränsning för respektive grupp, samt hur återkoppling till de
nämnder som representeras ska se ut.
Det brottsförebyggande arbetet är inte bara en hård fråga utan handlar också om en
levande stad. En levande stad har inte bara ett egenvärde, utan kan också fungera som
en trygghetsskapande faktor. För att uppnå det är det viktigt att Stockholms Stad och
polisregionen både centralt och lokalt har en god dialog med varandra och med de
aktörer som finns i staden. Det är därtill viktigt med en god och främjande dialog med
exempelvis de olika aktörer som finns närvarande vid större arrangemang för att stärka
både trygghet och säkerhet. Vidare vill vi i den grönblå majoriteten peka på att skolan
är en viktig arena i det förebyggande arbetet, i handlingsplanen bör tankar tas upp om
samverkan mellan polisen, social- och utbildningsförvaltningen för att i tid identifiera
och söka upp individer i farozonen för att hamna i kriminalitet och destruktivt
beteende för att i tid kunna sätta in förebyggande åtgärder. Till sist vill vi understryka
att Stockholm är en stor och diversifierad stad där situationen ser olika ut i olika delar,
därför är det viktigt att överenskommelsen och handlingsplanen syftar till att beakta de
lokala förutsättningarna i de olika stadsdelarna med möjlighet till lokala prioriteringar.

Särskilt uttalande gjordes av Salar Rashid (S), Rudy Espinoza m.fl. (V) och
Sissela Nordling Blanco (Fi) enligt följande.
Stockholm stad och Polisregion Stockholm har gemensamt tagit fram en övergripande
samverkansöverenskommelse som syftar till att Stockholm ska vara en säker och trygg
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stad och att brottligheten ska minska. Prioriteringen är att öka säkerhet på de platser
där brottsligheten är hög idag. Överenskommelsen innehåller många bra och
välbehövliga insatser med syfte att öka samverkan för att skapa en trygg stad samt att
minska och lösa brott av olika slag. Under rubriken prioriterade samverkansområden
nämns särskilt utsatta och sårbara brottsoffer. Som exempel nämns unga brottsoffer
men inte barn trots att de flesta orosanmälningar om barn som far illa handlar om våld
mot barn och att barn i synnerhet borde ses som särskilt utsatta. Vi saknar också en
ambition att öka samverkan mellan staden och polisen i frågor om våld i nära
relationer eller prostitution, brott som främst drabbar kvinnor och barn. Även de som
är offer för våld i nära relationer och offer för människohandel är grupper som är
särskilt utsatta och där samverkan behöver öka. I arbetet med att minska våldet mot
kvinnor är det av yttersta vikt att både stad och polis samverkar för att nå fler
våldsutövare, både för att stoppa våldet och för att lagföra fler.
Det nämns att det finns pågående samverkan mot människohandel men vi ser ett
behov av ökad samverkan för att kunna minska förekomsten av och hjälpa människor
ur alla typer av människohandel. Vi saknar också en analys av kvinnors upplevelser av
otrygghet i det offentliga rummet och önskar se ökat fokus på just otrygghet ur ett
jämställdshetsperspektiv. Att förebygga och utreda överfall och sexuellt våld mot
kvinnor i det offentliga rummet måste få högre prioritet. Bland särskilt såbara
brottsoffer tycker vi det är anmärkningsvärt att brott mot individer utifrån deras
könsidentitet och könsuttryck inte nämns, när andra diskrimineringsgrunder och
grunder för hatbrott nämns. Inte minst förvånar det med tanke på regeringsuppdraget
till Polismyndigheten att vidta särskilda åtgärder för att bekämpa hatbrott riktade mot
transpersoner och säkerställa ett bra bemötande. Var femte transperson har blivit utsatt
för våld på grund av sin transidentitet och förtroendet för myndigheter är mycket lågt,
ofta som en konsekvens av dåligt bemötande. Det är något som både polisen och
kommunen måste jobba aktivt med för att förbättra. Det är positivt att
samverkansöverenskommelsen värderar det lokala arbetet som sker i
stadsdelsområden högt. Vi vill betona vikten av stadsdelsnämndernas roll i det lokala
arbetet och det viktiga förebyggande arbete som dess verksamheter genomför. För att
kunna samordna, samverka och arbeta effektivt krävs dock avsatta resurser. Den
borgerliga majoriteten har valt att endast satsa på ordningsvakter och
kameraövervakning i trygghetsarbetet. Samtidigt som drivit igenom nedskärningar på
det förebyggande arbetet mot barn och unga. Ordningsvakter och kameraövervakning
kommer inte självmant att lösa alla våra trygghetsproblem. Vi får inte glömma bort att
det förebyggande ger större resultat på längre sikt – och skapar förutsättningar för ett
socialt hållbart Stockholm.
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Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Särskilt uttalande gjordes av Ole-Jörgen Persson m.fl. (M), Åsa Nilsson
Söderberg (L), Sus Andersson (MP) och Linn Bessner (C) enligt följande.
Vi instämmer i förvaltningens svar men vill också framhålla
följande:
Samverkansavtalet är ett viktigt dokument som ska förtydliga förväntningarna som
Polismyndigheten och kommunen har på varandra. Det är ett väldigt bra verktyg för
samarbete och verkställande för att uppnå ett av våra viktigaste mål, en trygg, trivsam
och säker stad för varje stockholmare. När detta dokument antagits kan det lokala
trygghetsarbetet vässas genom ett nytt lokalt samverkansavtal med polisen, där även
roll- och ansvarsfördelning gentemot det lokala brottsförebyggande rådet kan
tydliggöras. Dessa avtal – det centrala och det lokala - blir viktiga delar i SpångaTenstas och Järvas lokala trygghetsstrategi, som ska färdigställas under hösten.
Det föreliggande förslaget är det andra avtal som kommunen avser att teckna med
Polisregionen, och visar på en bra utveckling, med tydliga mål och beskrivningar för
samverkansformer. För att samverkan ska kunna fungera så bra som möjligt och verka
trygghetsskapande är en förutsättning att samtliga nämnder och bolag ska kunna ta sitt
ansvar. Trygghet och säkerhet är en högt prioriterad fråga i den grönblå majoriteten
och därför är det av särskild vikt att samarbetet mellan Stockholms stad och
Polisregionen alltid sker med politisk förankring och insyn. Det är särskilt viktigt att
den föreslagna styrgruppen, som består av tjänstemän, upprätthåller kontinuerlig
dialog med tillbörliga politiska instanser och regelbundet återrapporterar om dess
arbete, samt i god tid stämmer av beslut av större betydelse med politiken.
För att ytterligare poängtera vikten av politisk förankring anser vi därför att de
föreslagna samarbetsformerna tydliggörs med formuleringar avseende delegationernas
avgränsning för respektive grupp, samt hur återkoppling till de nämnder som
representeras ska se ut.
Att hindra barn och unga från att lockas in i kriminalitet är en ständigt pågående
utmaning i det förebyggande arbetet. Skolan är i det sammanhanget en naturlig och
viktig samarbetspartner i stadsdelens och Polisens arbete. En fast inarbetad struktur
möjliggör systematiska och tidiga interventioner. När stadsdelen i ett senare skede
förnyar sin lokala samverkansöverenskommelse med den lokala Polisen blir detta en
aspekt som ska tas till vara och utvecklas.
Vi ställer oss positiva till de prioriterade samverkansområdena i det föreslagna
avtalet. Vi vill särskilt framhålla vikten av tydlig ansvarsfördelning och nära
samarbete när det gäller avhopparverksamhet för kriminella.

Särskilt uttalande gjordes av Rashid Mohammed m.fl. (V) och Nassir
Abdullahi m.fl. (S) enligt följande.
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Stockholm stad och Polisregion Stockholm har gemensamt tagit fram en övergripande
samverkansöverenskommelse som syftar till att Stockholm ska vara en säker och trygg
stad och att brottsligheten ska minska. Prioriteringen är att öka säkerhet på de platser
där brottsligheten är hög idag. Överenskommelsen innehåller många bra välbehövliga
insatser för att öka samverkan för att skapa en trygg stad och såväl minska som att lösa
brott av olika slag. Vi anser dock att samverkan mellan Stockholm stad och polisen
också behövs komma till eller behöver utvecklas inom andra områden.
Under rubriken prioriterade samverkansområden nämns Särskilt utsatta och sårbara
brottsoffer. Under rubriken nämns unga brottsoffer men inte barn trots att de flesta
orosanmälningar om barn som far illa handlar om våld mot barn och att barn i
synnerhet borde ses som särskilt utsatta. Även de som är offer för våld i nära relationer
och offer för människohandel är grupper som är särskilt utsatta och samverkan
behöver öka. I arbetet med att minska våldet mot kvinnor är det av yttersta vikt att
både stad och Polis samverkar för att nå fler våldsutövare, både för att stoppa våldet
och för att lagföra fler. Vi saknar också en analys av kvinnors upplevelser av otrygghet
i det offentliga rummet och önskar se ökat fokus på just otrygghet ur ett
jämställdshetsperspektiv. Det är positivt att samverkansöverenskommelsen värderar
det lokala arbetet som sker i stadens i stadsdelsområden högt. Vi vill betona vikten av
stadsdelsnämndernas roll i det lokala arbetet och det viktiga förebyggande arbete som
dess verksamheter genomför.
För att kunna samordna, samverka och arbeta effektivt krävs dock avsatta resurser.
Den borgerliga majoriteten har valt att satsa på ordningsvakter och
kameraövervakning och genomför istället nedskärningar som drabbar satsningar på
fritidsverksamheter, socialtjänsten, medborgarvärdar och förebyggande arbete mot
barn och unga hårt.
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Älvsjö stadsdelsnämnd
Särskilt uttalande gjordes av Johan Nilsson m.fl. (M), Pernilla Enebrink (L)
och Evy Kjellberg (C), med ersättaryttrande från Lolita Lovén Johnsen (KD),
enligt följande.
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. 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 styr- och
beredningsgrupperna. 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.

Särskilt uttalande gjordes av Johanna Ejdefur m.fl. (V) enligt följande.
Stockholm stad och Polisregion Stockholm har gemensamt tagit fram en övergripande
samverkansöverenskommelse som syftar till att Stockholm ska vara en säker och trygg
stad och att brottligheten ska minska. Prioriteringen är att öka säkerhet på de platser
där brottsligheten är hög idag. Överenskommelsen innehåller flera bra välbehövliga
insatser för att öka samverkan för att skapa en trygg stad och såväl minska som att lösa
brott av olika slag.
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Under rubriken prioriterade samverkansområden nämns Särskilt utsatta och sårbara
brottsoffer. Under rubriken nämns unga brottsoffer men inte barn trots att de flesta
orosanmälningar om barn som far illa handlar om våld mot barn och att barn i
synnerhet borde ses som särskilt utsatta. Även de som är offer för våld i nära relationer
och offer för människohandel är grupper som är särskilt utsatta och samverkan
behöver öka. I arbetet med att minska våldet mot kvinnor är det av yttersta vikt att
både stad och Polis samverkar för att nå fler våldsutövare, både för att stoppa våldet
och för att lagföra fler. Vi saknar också en analys av kvinnors upplevelser av otrygghet
i det offentliga rummet och önskar se ökat fokus på just otrygghet ur ett
jämställdshetsperspektiv. Likaså håller vi med funktionshinderrådets kritik om hur
funktionsnedsatta påverkas av inte bara brottsligheten utan även samhällets insatser.
Den sammantagna bilden är att det i första hand är den genomsnittlige väljarens
subjektivt upplevda trygghet som är i fokus, snarare än de specifika grupper det borde
handla om. Vi vill betona vikten av stadsdelsnämndernas roll i det lokala arbetet och
det viktiga förebyggande arbete som dess verksamheter genomför. Detta saknas nästan
helt i överenskommelsen. Exempelvis består föreslagna styr- och beredningsgrupper
endast av tjänstemän, medan lokala politikers, organisationers och civilsamhällets roll
lyser med sin frånvaro. Vi vill också betona att det krävs resurser för ett effektivt
arbete. Det förutsätter i sin tur en annan prioritering än den som den borgerliga
majoriteten står för. Sänkta skatter och mer satsningar på ordningsvakter och
kameraövervakning betyder att den långsiktigt förebyggande verksamheten –
fritidsverksamhet, socialtjänst, medborgarvärdar med mera – riskerar gå på knäna.

Särskilt uttalande gjordes av Roland Johansson (SD) enligt följande.
Sverigedemokraterna delar den beskrivning som stadsdelsförvaltningen presenterar.
Inom stadsdelen Älvsjö är det numera ett konstaterat faktum att otryggheten i flera
avseenden finns vid olika platser inom stadsdelen. Detta är något som även bekräftas
utifrån polisens lokala rapport om lägesbilden för regionen.
Vi vill främst lyfta problematiken gällande otryggheten bland ungdomar beträffande
personrån som förekommit mer frekvent och i låga ålderskategorier, vilket gör att detta
problem är mer komplext mot vad det varit innan. Denna problematik som utvecklats
senaste åren är därför anmärkningsvärd eftersom stadsdelen tidigare varit mindre
ansatt av problem av den karaktären, eller av annan liknande omständighet som skapat
otrygghet. Sverigedemokraterna anser att samverkansöverenskommelsen mellan
Stockholm Stad och polismyndigheten är av fundamental betydelse för att kunna
upprätthålla en god och stabil trygghet för stadsdelens invånare och vår förhoppning är
att de åtgärder som presenteras, bland annat riktat arbete mot unga i riskmiljöer, är
konkreta, systematiska samt tillräckliga för att kunna komma tillrätta med de problem
som finns.
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Östermalms stadsdelsnämnd
Särskilt uttalande gjordes av Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime
Barrios m.fl. (V) enligt följande.
Stockholm stad och Polisregion Stockholm har gemensamt tagit fram en övergripande
samverkansöverenskommelse som syftar till att Stockholm ska vara en säker och trygg
stad och att brottligheten ska minska. Prioriteringen är att öka säkerhet på de platser
där brottsligheten är hög idag. Överenskommelsen innehåller många bra och
välbehövliga insatser med syfte att öka samverkan för att skapa en trygg stad samt att
minska och lösa brott av olika slag. Under rubriken prioriterade samverkansområden
nämns särskilt utsatta och sårbara brottsoffer. Som exempel nämns unga brottsoffer
men inte barn trots att de flesta orosanmälningar om barn som far illa handlar om våld
mot barn och att barn i synnerhet borde ses som särskilt utsatta. Vi saknar också en
ambition att öka samverkan mellan staden och polisen i frågor om våld i nära
relationer eller prostitution, brott som främst drabbar kvinnor och barn. Även de som
är offer för våld i nära relationer och offer för människohandel är grupper som är
särskilt utsatta och där samverkan behöver öka. I arbetet med att minska våldet mot
kvinnor är det av yttersta vikt att både stad och polis samverkar för att nå fler
våldsutövare, både för att stoppa våldet och för att lagföra fler.
Det nämns att det finns pågående samverkan mot människohandel men vi ser ett
behov av ökad samverkan för att kunna minska förekomsten av och hjälpa människor
ur alla typer av människohandel. Vi saknar också en analys av kvinnors upplevelser av
otrygghet i det offentliga rummet och önskar se ökat fokus på just otrygghet ur ett
jämställdshetsperspektiv.
Det är positivt att samverkansöverenskommelsen värderar det lokala arbetet som
sker i stadsdelsområden högt.
Vi vill betona vikten av stadsdelsnämndernas roll i det lokala arbetet och det
viktiga förebyggande arbete som dess verksamheter genomför. För att kunna
samordna, samverka och arbeta effektivt krävs dock avsatta resurser. Den borgerliga
majoriteten har valt att satsa på ordningsvakter och kameraövervakning och genomför
istället nedskärningar på det förebyggande arbetet mot barn och unga.
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