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Denna övergripande samverkansöverenskommelse gäller fr.o.m. 4 november 2019 tills vidare.

Förord
Stockholm ska vara en trygg och säker stad att bo och vistas i. Detta är ett ansvar som sträcker sig över både Stock-
holms stads och Polisregion Stockholms verksamheter. Otrygghet kopplat till brottslighet är en upplevelse som 
påverkas av flera faktorer som exempelvis ålder, kön och var i staden man bor. Detta visar sig i stadens återkommande 
trygghetsmätning där en generell ökning av otrygghet kan konstateras i staden och främst i delar av ytterstaden. 

Genom denna samverkansöverenskommelse betonar polisen och staden en prioritering av ökad säkerhet på de platser i 
staden där brottsligheten idag är hög.  En strukturerad samverkan mellan staden och polisen är nödvändig för att nå ett 
effektivt samordnat brottsförebyggande arbete som bidrar till ökad säkerhet och trygghet. Det är angeläget att polisen 
och staden gemensamt initierar och deltar i stadsövergripande och lokala samarbeten med näringsliv, civilsamhället 
och för ändamålet viktiga myndigheter som exempelvis Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Kronofogden, Försäk-
ringskassan, Region Stockholm och Brandförsvaret. 

Stadens och polisens trygghets- och brottsförebyggande 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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_____________________ _____________________

Ulf Johansson
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Syfte
Syftet med denna övergripande samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm är 
att på ledningsnivå skapa förutsättningar för att stärka det gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbetet. Arbetet utgår från berörda parters ansvarsområde, organisation och gällande lagstiftning. 

Mål
Det övergripande målet med samverkansöverenskommelsen är att stockholmarnas upplevda trygghet ska öka och att 
den faktiska brottsligheten ska minska. Vid tiden då överenskommelsen undertecknas kommer båda parter presentera 
aktuella mätningar avseende otrygghet och brottslighet i staden. Dessa ska följas upp årligen med målsättningen om 
ökad trygghet och minskad brottslighet. De lokala samverkansöverenskommelserna fastställer samverkansområden 
utifrån lägesbilder och lokala orsaksanalyser och ska innehålla relevanta mål som följs upp. 

Det finns några prioriterade utmaningar för Stockholm som pekas ut i denna överenskommelse. Delmål och indikatorer kom-
mer att tas fram för samtliga dessa prioriterade samverkansområden och årligen följas upp av en stadsövergripande styrgrupp.  

Struktur för arbetet
Ett effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete innebär långsiktiga och kortsiktiga åtgärder som riktas 
både till den generella, allmänna nivån och till särskilda individer och grupper eller specifikt otrygga platser. Det hand-
lar om att minska riskfaktorer och öka skyddsfaktorer genom ett långsiktigt brottsförebyggande arbete men även om 
att skyndsamt kunna samordna riktade insatser. De åtgärder som genomförs ska vara evidensbaserade och utgå från en 
kontinuerligt uppdaterad lägesbild och orsaksanalys. I synnerhet det sistnämnda är av avgörande vikt för att kvalitets-
granska arbetet. 

Det är av särskild vikt att de centrala och lokala styrgrupperna utgår från politiska styrdokument i sitt arbete, så som 
exempelvis stadens budget och stadens trygghetsprogram samt olika lokala styrdokument. Representanterna i styr-
gruppen ansvarar inför respektive huvudman. 

Övergripande handlingsplan
Till denna övergripande samverkansöverenskommelse kopplas en handlingsplan med syfte att formulera en struktur 
för de övergripande prioriterade samverkansområden och andra stadsövergripande samverkansinsatser där stadens 
fackförvaltningar och bolag är involverade tillsammans med polisen. I handlingsplanen specificeras mål, inriktning, 
ansvarsfördelning, aktiviteter, åtaganden, tidsplan och uppföljning av respektive övergripande samverkansområde. 
Handlingsplanen följs upp löpande och i slutet av varje år sammanställer den övergripande beredningsgruppen resultat 
och genomförda åtgärder samt tar fram en plan för kommande år. Resultatet av sammanställningen redovisas även till 
de lokala samverkansorganisationerna. 

Lokal samverkansöverenskommelse
För att samordna ett lokalt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete behövs en lokal lägesbild om brott och 
otrygghet. Denna tas först fram separat från staden och polisen och sedan läggs de olika lägesbilderna ihop för en 
gemensam analys av de aktuella problemen i området och orsakerna till dessa. För att kunna göra bra orsaksanalyser 
kan kommunpolis och kommunala samordnare behöva stöd från andra som t.ex. underrättelsepersonal, controllers, 
analytiker eller andra experter. 

Utifrån orsaksanalysen enas parterna om inriktning, fokusområden, mål och uppföljning i den lokala samverkans- 
överenskommelsen och till denna kopplas en åtgärdsplan där det operativa arbetet beskrivs. I detta ska de prioriterade 
samverkansområdena tas i beaktan. De lokala lägesbilderna ska innehålla en geografisk analys där avgränsade platser 
med hög brottslighet och otrygghet som kräver gemensamma åtgärder identifieras. I åtgärdsplanen specificeras de 
insatser som ska genomföras, hur de ska utföras, ansvariga och tidsplan. Arbetet ska kontinuerligt dokumenteras och 
följas upp genom beskrivning av det genomförda arbetet, effekter av åtgärderna och löpande återkoppling till den 
lokala styrgruppen. 

De lokala samverkansorganisationerna ska använda de gemensamma mallarna för lokal överenskommelse för likställ-
igheten, det är också möjligt att använda en gemensam mall för åtgärdsplaner. För att åtaganden från båda parter ska 
kunna realiseras behöver de tas med i ordinarie verksamhetsplanering och budgetprocess. För detta krävs god framför-
hållning av arbetet. De lokala samverkansöverenskommelserna ska revideras och vid behov uppdateras vartannat år



Samverkansorganisation överenskommelsen

 

Övergripande samverkansorganisation 
En tydlig ledning som ger klara direktiv, operativt mandat och tydliga huvudmannaskap är förutsättningar för ett fram-
gångsrikt arbete. Det kontinuerliga samarbetet utifrån denna samverkansöverenskommelse innebär att polisledning 
och stadens ledning får ett helhetsperspektiv och därmed kan lägga grund för åtgärder inom den egna verksamhetens 
mål och uppdrag. 

Styrgrupp
Styrgruppen för den övergripande samverkansöverenskommelsen ska ansvara för att det finns en långsiktighet i det 
gemensamma samverkansarbetet mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm. Styrgruppens representanter 
ska ha mandat att besluta och fullfölja de inriktningar och aktiviteter som beslutats i den övergripande samverkans-
överenskommelsen och tillhörande handlingsplan. Styrgruppen ska bestå av biträdande stadsdirektör, cheferna för 
polisområde syd, city och nord, förvaltningschef trafikkontoret, förvaltningschef socialförvaltningen, förvaltningschef 
utbildningsförvaltningen, förvaltningschef från en av stadens stadsdelsförvaltningar och säkerhetsdirektör vid stads-
ledningskontoret. Styrgruppen ska sammankalla möten minst fyra gånger per år. Styrgruppen väljer vid behov att 
adjungera in fler deltagare.

Beredningsgrupp
Beredningsgruppen ska bereda frågor till styrgruppen och vara länken mellan styrgruppen och den lokala samver-
kansorganisationen. Beredningsgruppen ska ansvara för att framtagna aktiviteter och åtaganden i handlingsplanen 
genomförs och följs upp. Beredningsgruppen ska följa upp det övergripande och lokala arbetet en gång per år och 
redogöra för resultatet både övergripande och lokalt. Beredningsgruppen ska ledas av samordnande polis i Stockholms 
stad, samordnare för trygghetsfrågor och samordnare för säkerhetsfrågor på stadsledningskontoret. Beredningsgrup-
pens övriga sammansättning utses av styrgruppen.

Lokal samverkansorganisation
Lokal styrgrupp
Styrgruppen för den lokala samverkansöverenskommelsen ska ansvara för att det finns en långsiktighet i det gemen-
samma lokala samverkansarbetet mellan stadsdelsförvaltningen och lokalpolisområdet. Styrgruppen ska skapa för-
utsättningar för samverkan, förankra och ge mandat för arbetet. Styrgruppen ska också ansvara för att visioner bryts 
ned till realiserbara, konkreta mål och delmål och se till att beslutade åtaganden genomförs. Den lokala styrgruppen 
ska bestå av stadsdelsdirektör, lokalpolisområdeschef, utbildningsförvaltningen, och chef eller annan befattning med 
mandat från relevanta fackförvaltningar och bolag. Särskilt prioriterade i detta hänseende är trafikkontoret och stadens 
bostadsbolag. Möten sammankallas vid minst två tillfällen per år och ytterligare vid behov. 
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Lokal beredningsgrupp
Beredningsgruppen ska utgöra en länk mellan styrgruppens beslut och det operativa arbetet i arbetsgrupperna. Bered-
ningsgruppen ska bestå av kommunpolis och funktion med mandat från stadsdelsförvaltningen och utbildningsförvalt-
ningen. I beredningsgruppen följs beslut och inriktningen av arbetet upp och frågor bereds från arbetsgrupperna till 
styrgruppen. Beredningsgruppen har återkommande möten enligt lokala förutsättningar och behov och kan också välja 
att adjungera in fler deltagare. Beredningsgruppen ansvarar även för att tillsätta arbetsgrupper för de fokusområden 
som den lokala samverkansöverenskommelsen och åtgärdsplanen kommer att innehålla. 

Lokal arbetsgrupp
Arbetsgrupper sätts samman utifrån behov och de åtgärder och aktiviteter som ska genomföras som utgår från den 
lokala samverkansöverenskommelsen. Arbetsgrupperna kan vara flera till antalet, och uppgiften kan vara tidsbegrän-
sad för ett särskilt, avgränsat uppdrag utifrån en gemensam lägesbild och orsaksanalys, men kan också vara fasta för 
att främja måluppfyllelse över tid. Grupperna ska ha representanter från både stadsdelsförvaltningen och lokalpolis-
området som har ett ansvarsområde kopplat till det som ska utföras, vid behov ska fler deltagare adjungeras in. Särskilt 
prioriterade är trafikkontoret, utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Arbetsgruppen ansvarar för att upprät-
ta och följa upp åtgärdsplaner för aktuellt arbete. Gruppen har återkommande möten enligt lokala förutsättningar och 
behov kopplat till uppdraget. En fast grupp ska finnas för lokal samverkan kring barn och unga där också skolan ska 
vara representerad

Prioriterade samverkansområden
Samverkan sker idag mellan staden och polisen i en mängd olika frågor lokalt och centralt, alltifrån långsiktiga struk-
turer kring lokalt trygghetsarbete och krisberedskap till mer för stunden påkallade uppdrag som särskilda evenemang. 
Exempel på verktyg i det trygghetsskapande arbetet där det finns en upparbetad samverkan som fortsatt behöver 
utvecklas är arbetet med ordningsvakter och kameraövervakning. I en bilaga till denna överenskommelse lyfts några 
prioriterade utmaningar fram där samverkan är särskilt påkallad på såväl lokal som central nivå. I den övergripande 
handlingsplanen formuleras en struktur för de prioriterade samverkansområdena med mål, ansvarsfördelning, åtagand-
en och uppföljning av respektive samverkansområde. 
 
Uppföljning
Uppföljning av den övergripande handlingsplanen genomförs i slutet av varje år av den övergripande berednings-
gruppen. Den lokala samverkansorganisationen bedömer och rapporterar genomförandet lokalt utifrån vilka delar 
av åtgärdsplanerna som har utförts. För uppföljning av resultat – vad genomförda insatser inneburit i förhållande till 
trygghet och minskad brottslighet – analyseras relevanta datakällor (ex. Trygghetsmätningen, Stockholmsenkäten, 
kriminalstatistik, m.m.). Uppföljning och analys kommer att utvecklas med gemensamma mål och indikatorer som 
används löpande i uppföljning av den övergripande handlingsplanen. I den övergripande handlingsplanen redogörs 
för hur den praktiska analysen ska genomföras. Centralt stöd i uppföljning och analys behövs även för att utveckla de 
lokala orsaksanalyserna.  

Kommunikation
En av förutsättningarna för framgång i samverkan är en fungerande kommunikation både internt inom organisationer-
na och externt till invånarna. En övergripande plan för kommunikation av den övergripande samverkansöverenskom-
melsen kommer att upprättas och följas upp i den övergripande samverkansorganisationen. Beredningsgruppen i den 
övergripande samverkansorganisationen samordnar kommunikationsaktiviteterna utifrån prioriterade samverkansom-
råden. Kommunikationsplanen ska liksom handlingsplanen vara ett levande dokument och de lokala samverkansor-
ganisationerna ska kontinuerligt tillfrågas om inspel gällande prioriterade frågor. Kommunikation av åtgärder eller 
resultat som följer ur det gemensamma arbetet kommuniceras också gemensamt. 
 



Bilaga till den övergripande samverkansöverenskommelsen mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm

I denna bilaga till den övergripande samverkansöverenskommelsen lyfts några prioriterade områden fram där 
samverkan är särskilt påkallad på såväl lokal som central nivå. I bilagan listas också några exempel på redan 
pågående samverkansarbete mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm på lokal och central nivå.  

Prioriterade samverkansområden
Nedan listade prioriterade samverkansområden kommer årligen att följas upp av överenskommelsens styr-
grupp och revidering ska ske åtminstone var fjärde år. Inriktningen för de prioriterade samverkansområdena 
sker centralt och ska avspeglas i de lokala samverkansöverenskommelserna där så är relevant kopplat till lokal 
lägesbild.

Riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden
Samverkan ska utgå ifrån en utvecklad analys där avgränsade platser eller områden med hög brottslighet och 
otrygghet som kräver gemensamma åtgärder identifieras på lokal nivå. Vissa områden uppvisar en proble-
matik som i hög grad kräver gemensamma insatser från flera samhällsaktörer för att komma till rätta med 
existerande problem. Ambitionen är att polisen och staden i samverkan med bl.a. civilsamhället och näringsliv 
ska nå målet att inte ha något särskilt utsatt eller utsatt område inom Stockholms stad. För att nå detta krävs 
gemensam kraftsamling och en prioritering avseende insatser, framförallt riktat mot de två särskilt utsatta 
områden som idag finns i Järvaområdet.

Unga i risk för kriminalitet
Barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet är en prioriterad grupp för riktade insatser. Skolan har 
en betydande roll som skyddsfaktor, men är i behov av en nära samverkan med socialtjänst och polis för att 
lyckas med uppdraget för de unga som är i riskzon att hamna i destruktivt beteende. I de lokala samverkans-
överenskommelserna är det därför av särskild vikt att skolan tas med som en aktör med möjlighet att föreslå 
och delta i åtgärder som behövs för att förhindra att unga hamnar i kriminalitet. 

Avhopparverksamhet för kriminella
Arbetet med att hjälpa avhoppare som vill lämna organiserad brottslighet eller ett kriminellt nätverk pågår 
både inom Polisregion Stockholm och inom Stockholms stad utifrån olika ansvarsområden och arbetssätt. 
Samverkan sker idag mellan de båda verksamheterna men behöver utvecklas gemensamt kring målgrupp och 
arbetssätt.  

Arbetet mot våldsbejakande extremism
Stockholms stad och Polisregion Stockholm samverkar mot våldsbejakande extremism och för att stärka 
stadens fysiska skydd mot terrorangrepp. Arbetet specificeras genom gemensamma åtaganden i de lokala 
samverkansöverenskommelserna och för stadens räkning även i lokala handlingsplaner. Lokala gemensamma 
lägesbilder tas fram där respektive verksamhet bidrar med sin kunskap om våldsbejakande extremism utifrån 
sin verksamhet. Samverkan och arbetssätt ska utvecklas med gemensamma processer där kunskaps- och 
informationsdelning mellan organisationerna utifrån gällande lagstiftning är en viktig punkt. 

Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer
Risken för att bli utsatt för brott ser olika ut för olika individer och samhällsgrupper vilket kopplas till indi-
videns livssituation, livsstil och yrke. Det finns brottsoffergrupper som har begränsade resurser att hantera 
brott de utsätts för, vilket innebär att de är särskilt sårbara. Det innebär inte alltid att de utsätts oftare för brott, 
men att om de utsätts har de svårare att få hjälp och stöd. Samverkan mellan Stockholms stad och Polisre-
gion Stockholm ska särskilt beakta de äldres utsatthet av bedrägerier, personer som är utsatta för våld i nära 
relation, hedersrelaterat våld, och brott mot individer utifrån deras etnicitet, nationalitet, funktionshinder, kön, 
religion eller sexuell läggning. Arbetet med unga brottsoffer ska ske i samverkan med socialförvaltningen.  

BILAGA 1



BILAGA 1

Pågående samverkansarbete 
Nedan ges några exempel på samverkansarbete som pågår mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm

Lokal nivå: stadsdelsförvaltningar, stadens bostadsbolag och lokalpolisområden
• Lokala brottsförebyggande råd
• Trygghetsvandringar
• Krisgrupper 
• Platssamverkan
• Arbetet med otillåtna bosättningar
• Utsättningsmöten och gemensamt uppsökande arbete på kvällar och helger
• Tillfälliga samverkansgrupper utifrån uppkomna behov, t.ex. trafikstörningar, evenemang, 

aktiviteter kopplat till fritiden eller skolan 
• Ordningsvakter
• Arbetssätt som t.ex. sociala insatsgrupper och SSPF (socialtjänst, skola, polis och fritid)

Central nivå: fackförvaltningar, stadens bolag och polisregionen
• Kameraövervakning
• Stödcentrum för ungdomar
• Barnahus
• Regionkoordinator mot människohandel 
• Mumin
• Origo
• Serveringstillstånd

Otillåten påverkan
Polisregion Stockholm och Stockholms stad ska i samverkan arbeta mot otillåten påverkan och övergrepp i 
rättssak. Begreppet syftar på situationer där någon med olagliga eller lagliga medel utövar påtryckningar för 
att otillbörligen påverka tjänstemän eller politiker i deras beslutsfattande och yrkesutövning, samt otillbörli-
gen påverkar brottsoffer och vittnen. Brottsförebyggande, demokratigrundande, arbetsrättsliga och arbetsmil-
jömässiga insatser ska genomföras. 

Skolan som brottsplats
Polisregion Stockholm och Stockholms stad ska i samverkan arbeta mot förekomsten av brottslighet i särskilt 
brottsutsatta skolor. Skolan är den plats där en betydande del av ungdomsbrottsligheten utspelar sig, och där 
brottsutövare och brottsoffer träffas dagligen. Därför ska polisen och staden centralt och lokalt arbeta för att 
förebygga, utreda och beivra brott i skolmiljö. Respektive part deltar utifrån egna förutsättningar.
 
Otillåtna bosättningar
Polisregion Stockholm och Stockholms stad ska i samverkan arbeta systematiskt för att förebygga förekom-
sten av otillåtna bosättningar där så är relevant kopplad till lokal lägesbild.

Ordningsvakter 
Polisregion Stockholm och Stockholms stad fortsätter och utvecklar samordningen med ordningsvakter, med 
särskilt fokus på platser med ökat behov av trygghet i den offentliga miljön

Kameraövervakning
Stockholms stad och Polisregion Stockholm fortsätter samarbetet med övervakningskameror på särskilt utval-
da platser i staden.

• Supporterfrågor
• Civilt försvar
• Krisberedskap
• Evenemang
• Trafiksäkerhet vid evenemang och större händelser som 
påverkar Stockholms trafikmiljö

• Upplåtelse på offentlig plats som tillhör staden 




