1 (4)

Samverkansöverenskömmelse mellan Lulea kömmun
öch lökalpölisömrade Lulea -Böden 2017-2019
Inledning
Luleå kommun och lokalpolisområde Luleå-Boden har fattat beslut om
samverkan inom det trygghetsskapande1 och brottsförebyggande arbetet.
Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är ett brett
samhällsuppdrag som kräver samverkan mellan olika myndigheter,
organisationer, föreningar och medborgare. Huvudansvaret för denna
samverkansprocess ligger dock hos kommun och polis.
Polisen har primärt det brottsförebyggande uppdraget som handlar om att
minska den faktiska utsattheten för brott. I detta uppdrag behöver polisen stöd
från andra aktörer – inte minst från kommunen.
Det trygghetsskapande arbetet är ett bredare uppdrag som handlar om att
påverka tryggheten. Tillit, förtroende, social förankring och delaktighet är
några faktorer som har betydelse för tryggheten men även utveckling av den
fysiska miljön och polisens synliga närvaro.
Samverkansöverenskommelsen framhåller vikten av samverkan samt
behandlar strukturen och formerna för samverkan mellan Luleå kommun och
Lokalpolisområde Luleå-Boden. Arbetet ska bedrivas långsiktigt och uthålligt.
För att bygga en stabil och varaktig samverkan krävs ett strukturerat och
systematiskt arbetssätt. Den strategiska överenskommelsen ligger till grund för
det fortsatta operativa brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som
sker i olika samverkansforum mellan kommun och polis.
Samverkan, samordning och samarbete är tre viktiga termer för att uppnå goda
och långvariga effekter. I detta dokument har vi förhållit oss till följande
definitioner:
Samverkan innebär aktiviteter som är gränsöverskridande inom eller mellan
organisationer. Samordning är strukturen som möjliggör samarbete och
samarbete sker i mellanmänskliga relationer och i det praktiska arbetet.
Samverkansöverenskommelsen utgör ett övergripande strategiskt dokument
och ligger till grund för de aktiviteter och medborgarlöften som tas fram i
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Med trygghet/trygghetsskapande menas i denna överenskommelse frågor som rör brott och
ordningsstörningar.
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samverkan mellan Luleå kommun och lokalpolisområde Luleå-Boden.
Samverkansöverenskommelse undertecknas av lokalpolisområdeschef och
kommunstyrelsens ordförande, efter beslut av kommunstyrelsen.
Aktivitetsplan/medborgarlöfte beslutas och undertecknas av kommundirektör
samt lokalpolisområdeschef.

Denna överenskommelse omfattar endast tre år, 2017-2019. Anledning till det
är att i första hand se till att detta strategiska dokument kommer rätt i tid i
förhållande till mandatperioderna och i andra hand för att stort fokus i denna
överenskommelse ligger på att skapa struktur i det långsiktiga arbetet kring
samverkan, samordning och samarbete.
Övergripande mål
Det övergripande målet för det gemensamma trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbetet ska innebära ett mervärde för medborgarna.
Tryggheten ska öka och utsattheten för brott ska minska bland de som bor och
vistas i Luleå.
Den generella utvecklingen följs upp genom trygghetsmätningar samt aktuell
brottsstatistik över anmälda brott. Aktiviteter som bidrar till uppsatta mål ska
följas upp och återkopplas.
Samverkansområden 2017-2019
Luleå kommun och lokalpolisområde Luleå-Boden har enats om att
nedanstående fokusområden ska prioriteras i det trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbetet.
Fokusområde 1: Långsiktig hållbar samverkan, samordning och samarbete
Luleå kommun och lokalpolisområde Luleå-Boden har kommit överens om att
stärka samt tydliggöra samverkan och samarbete beträffande det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Detta för att säkerställa
långsiktigt hållbar samverkan.
För att samverkan och samarbete ska vara långsiktigt hållbara behöver den
integreras och förankras i den ordinarie verksamheten. En fungerande
samverkan förutsätter samordning; ledning, struktur och samsyn.
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För att möjliggöra ledning av den brottsförebyggande verksamheten, i bägge
organisationerna, samt ge samverkan legitimitet och ett tydligt mandat, bör en
fast samverkansorganisation skapas mellan polis och kommun.
För att skapa samsyn och förståelse för varandras uppdrag, möjligheter och
begränsningar i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet, är det
av stor vikt att kommun och polis tillsammans genomför kompetens- och
metodutveckling.
Om samarbete ska fungera i praktiken måste samverkande myndigheter bygga
upp en tillit till varandra, skapa en gemensam bild av arbetet och använda
gemensamma begrepp.
Målsättning:
Säkerställa långsiktig och hållbar samverkan samt samarbete.
Fokusområde 2: Unga i riskzon och unga kriminella
Att stoppa en negativ utveckling är av stor vikt för den unge och dennes familj
men även ur ett samhällekonomiskt perspektiv. Samverkan ska ge
förutsättningar för att den som har behov erbjuds stöd i ett så tidigt skede som
möjligt. Det finns mycket som skola, socialtjänst, fritid och polis kan göra
tillsammans för att förebygga kriminalitet och missbruk bland unga. Det är
viktigt att kommun och polis tillsammans prioriterar insatser för att tidigt
upptäcka och fånga upp barn och unga med riskbeteende eller som befinner sig
i riskmiljöer. Ett viktigt led i arbetet är att öka kunskapen om de riskfaktorer
som innebär förhöjd risk för unga att hamna i ett framtida utanförskap.
Målsättning:
Utveckla samverkan, samordning och samarbete som bidrar till tidig upptäckt
av barn och unga i riskzon.
Fokusområde 3: Våld
Våldsbrotten utgör 8 % av den totala brottsligheten i Luleå. Den totala
våldsbrottsligheten ökade under 2016 efter en minskande trend åren 20122015. Två stora grupperinger inom brottskategorin våld är våld i nära relation,
31,8 %, samt våld i offentlig miljö, 27,4 %.
Mäns våld mot kvinnor i nära relation är ett allvarligt samhällsproblem som i
grunden handlar om bristande jämställdhet. Antalet våldsutsatta i nära relation
som sökt hjälp hos socialförvaltningen eller lokala ideella organisationer i
Luleå har legat på en konstant nivå sedan 2013, ca 400 ärenden årligen.
Anmälda brott i nära relation minskade under åren 2013-2015, men har ökat
under 2016.
Våld i offentlig miljö sker i stor utsträckning i form av nöjesrelaterad
misshandel där gärningsman och offer ofta är unga män. Dessa brott har en
stark koppling till berusningsnivåer och krogars öppettider.
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Målsättning:
Utveckla förebyggande insatser enligt nationell strategi för att förebygga och
bekämpa mäns våld mot kvinnor (Skr. 2016/17:10) 2017-2027. Detta enligt
strategins fyra målsättningar:
- Ett utökat och verkningsfullt förbyggande arbete mot våld.
- Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för
våldsutsatta kvinnor och barn.
- Effektivare brottsbekämpning.
- Förbättrad kunskap och metodutveckling.
Utveckla samordning och samarbete som leder till minskad tillgång på alkohol
i syfte att minska våldet i offentlig miljö enligt regeringens samlade strategi
för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (Skr. 2015/16:86)
2016-2020. Detta enligt strategins mål 1, tillgång till alkohol, narkotika,
dopningsmedel och tobak ska minska.
Den totala våldsbrottsligheten ska minska med 10 % jämfört med utfallet år
2016.
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