2019

1 (4)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Johan Edwardsson

2019-03-20

Dnr KS 2018-675

Kommunstyrelsen

Samverkansöverenskommelse för brottsförebyggande
och trygghetsskapande arbete 2019-2022
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Samverkansöverenskommelse mellan Linköpings kommun och
Polismyndigheten i Linköpings lokalpolisområde för
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 2019-2022 godkänns.
2.

Samverkansöverenskommelsen gäller till 2022-12-31.

Ärende
Under hösten 2015 togs en övergripande samverkansöverenskommelse fram
för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete för perioden 2015-2018 i
samverkan mellan länets kommuner och Polismyndigheten. Dokumentet togs
fram i ett länsövergripande samarbete och reviderades i det regionala
brottsförebyggande rådet (rEgbrå). Den tillhörande handlingsplanen och
medborgarlöften för 2017 och 2018-19 har också sin grund i
överenskommelsen.
I grunden utgör samverkansöverenskommelsen en fortsatt viljeyttring från båda
parterna att även fortsättningsvis samverka i det brottsförebyggande och det
trygghetsskapande arbetet mot gemensamma mål. Med samverkan avses att
parterna gemensamt planerar åtgärder som har sin grund i gemensamma mål.
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Förslaget till ny samverkansöverenskommelsen betonar det brottsförebyggande
arbetet och ska kompletteras med en handlingsplan för arbetet mot
gemensamma mål. Under 2019 utarbetas också underlag för kommande
medborgarlöfte fram.
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Bakgrund
En samverkansöverenskommelse träffades mellan dåvarande Polismyndigheten
i Östergötlands län och Linköpings kommun 2009 om samverkan för att
förhindra brott bland unga i Linköping. Överenskommelsen kallades ofta
Åttapunktsprogrammet.
Polismyndigheten, som 2015 blev en enda nationell myndighet tog initiativ till
att träffa nya, till övervägande del likalydande, samverkansöverenskommelser i
länet som en övergripande viljeinriktning att samverka inom det
brottsförebyggande och trygghetsskapande området. Överenskommelsen
reviderades i det regionala brottsförebyggande rådet (rEgbrå) och fastställdes
av Linköpings kommun.
Även den nya reviderade överenskommelsen utgör en viljeinriktning om att
parterna även fortsättningsvis gemensamt ska planera åtgärder som har sin
grund i gemensamma mål. Dock finns inte längre något önskemål från
Polismyndighetens sida att den behöver vara likalydande i länets kommuner.
Förslag till samverkansöverenskommelse innehåller inte några konkreta
aktiviteter, utan kommer att kompletteras med en handlingsplan till vilken
kommande gemensamt medborgarlöfte till Linköpingsborna kommer att
kopplas.
Ekonomiska konsekvenser
Att godkänna samverkansöverenskommelsen bedöms inte innebära
ekonomiska utfästelser utöver befintlig budgetram.
Kommunala mål
1. Trygg och attraktiv kommun
6.

Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv

Jämställdhet
Det finns generellt sett en överrepresentation i brottsstatistiken avseende pojkar
och män som begår brott, men i många av de fallen finns flickor och kvinnor
med i bilden, som medbrottslingar, möjliggörare, brottsoffer och så vidare.
Kan de åtgärder som följer av samverkansöverenskommelsen minska
rekrytering till brottslighet, identifiera och hjälpa individer ut ur brottslighet
eller våldsbejakande miljöer ökar detta både trygghet och säkerhet både för
kvinnor och män.
Samråd
Samverkansöverenskommelsen har tagits fram i samarbete med
kommunpolisen och har godkänts av chefen för lokalpolisområde Linköping.
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Uppföljning och utvärdering
Samverkansöverenskommelsen är en långsiktig handling och ska
aktualitetsprövas inför 2022 eller dessförinnan om endera parten begär detta.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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