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Kommunstyrelsen 

Förlängning av samverkansavtal mellan Uppsala kommun och 
Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för 2016-2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att förlänga nu gällande överenskommelse mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde 
Uppsala/Knivsta till och med 2018 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen godkände 13 februari 2015 samarbetsavtal med Lokalpolisområde 
Uppsala/Knivsta för år 2015.  Bilaga.   
 
Ett nytt avtal behövs för kommande år. Ledningen för lokalpolisområdet tillstyrker att det 
förlängs till och med 2018 
 
Föredragning 
Avtalet är en bra grund för samarbetet mellan kommunen och polisen för att öka tryggheten 
och minska brottsligheten i Uppsala kommun.  Avrapporteringar sker vid möten mellan 
polisledningen och kommunstyrelsens arbetstutskott. Förslaget är att avtalet förlängs i tre år. 
Ett nytt avtal bör därefter utformas inför kommande mandatperiod.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober 2015 att revidera föreskrifterna för brottsföre-
byggande rådet. Rådet är också inblandad i uppgifter som ingår i avtalet. Rådet är 
kommunens eget verktyg för att samordna de kommunala insatserna och stämma av dessa 
med förtroendevalda. 
  
Under året har samverkansavtalet implementerats i kommunens olika verksamheter och hos 
polisen. Olika arbetsgrupper arbetar med olika områden inom ramen för avtalet. I flera av 
områdena sker inte bara samverkan mellan kommun och polis utan även med näringsliv, 
fastighetsägare, civilsamhälle och föreningar.  
 

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



De fokusområden som nu är aktuella är: 
-Alkoholtillstånd och överservering 
-Drogförebyggande 
-Trygg ute med bl a trygghetsvandringar   
-Samverkan skola (grund) -socialtjänst-polis individ- och områdesarbete (SSP) 
-Samverkan gymnasieskola-socialtjänst –polis (GYSP) 
-Sociala insatsgrupper 
-Våldsbejakande extremism  
-Förebygga brand i samverkan, ett arbete som sker på mellan- och högstadieskolor.  
-Våld i nära relation  
-Medling och Stödcentrum 
-Valborg 
-Polis träffar elevråd på skolor 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
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FÖR ÖKAD T R Y G G H E T OCH MINSKAD BROTTSLIGHET I 
UPPSALA KOMMUN 

Samverkan mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta med mål att öka 
tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. 
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Samverkan för ökad trygghet i Uppsala kommun 

Uppsala kommun har tecknat överenskommelse med Polismyndigheten i Uppsala län sedan 2010. 
Föreliggande avtal är en ny överenskommelse om samverkan för att öka tryggheten och minska 
brottsligheten i Uppsala kommun och ersätter därmed avtalet: Samverkan mellan Uppsala kommun 
och Polismyndigheten i Uppsala län, polisområde Uppsala, med mål att öka tryggheten i kommunen 1 
jan 2014 ti l l och med 31 dec 2014 

Syftet med överenskommelsen är att båda parter skriftligen förbinder sig att fördjupa och utöka 
samverkan. Fokus för samverkan är de övergripande målen om ökad trygghet och minskad utsatt 
brottslighet för invånare och besökare i Uppsala genom att förebygga brott och genom att samverkan 
bli synlig och ger effekt på lokal nivå. 

AiFetet sker genom fokusområdena, figur 1: 
Främjande och trygghetskapande 

o Såsom trygghetsvandring, vuxenvandring, grannsamverkan, öka polisiär närvaro i 
skolan 

Brottsförebyggande och brottsreducerande 
o Såsom samverkan grundskola, socialtjänst och polis SSP, samverkan gymnasieskola, 

socialtjänst och polis GySP, SIG, medling, alkoholtillstånd, drogförebyggande arbete 
med alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT), våld i nära relationer 

Övrigt 
o Evenemang som Valborg i Uppsala och KulturNatten 

Figur 1. 
Under varje fokusområde tas handlingsplaner fram. 
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Samverkan - organisering 
Det är viktigt att parterna i det gemensamma arbetet har respekt för varandras huvuduppdrag och 
skilda arbetskulturer. Detta ska inte ses som ett hinder utan som en möjlighet att se problem, lösningar 
och arbetssätt ur olika perspektiv. För att skapa struktur, klara kommunikationsvägar, klargörande av 
ansvar- och mandatfördelning bör arbetet ske genom organisationsstrukturen nedan, figur 2. 

Strategisk styrgrupp 
Har det övergripande ansvaret för att samverkansavtalet följs och är mottagare av resultat samt ger 
projektledningen uppdrag. 

Projektledning 
Har ansvaret för återrapportering t i l l styrgruppen samt fungerar som en sammanhållen länk mellan 
de olika nivåerna Ansvarar för att ta fram och följa upp handlingsplanerna samt att kontinuerligt 
göra kartläggningar för att identifiera nya behovsområden 

Arbetsgrupper 
Ansvara för insatser utifrån handlingsplaner. 

Referensgrupper 

Använda vid behov av förankring, information och inhämtning av kunskap. 

Figur 2. 

Styrgrupp: Nyckelpersoner 
från kommun och polis 

Delad 
projektledning 

^ ^ • ^ ^ • ^ • • • • • H Referensgrupper 
utifrån 

behov ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H 

Tvister 
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas av parterna i samråd. Kan 
inte enighet uppnås ska tvisten avgöras av allmän domstol. 

Utvärdering av samverkan 
Den strategiska styrgruppen ansvarar för att en utvärdering av samverkan genomförs som underlag 
inför nästa avtal. 
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Tidsperiod 
Föreliggande avtal gäller för tidsperioden 1 jan 2015 ti l l och med 31 dec 2015, med option för 
förlängning. 
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Handlingsplan 2015 
Samverkan mellan Uppsala kommun och Uppsala 

lokalpolisområde för ökad trygghet och minskad brottslighet i 
Uppsala kommun 

Fokusområden: 
• Främjande- och trygghetsskapande arbete 
• Brottsförebyggande- och brottsreducerande arbete samt 
• Övrigt kommande behovsområden. 

Främjande och trygghetsskapande arbete 
Med främjande arbete avses det arbete som bedrivs utifrån ett salutogent perspektiv, det vil l säga har 
det välfungerande, friska och positiva som utgångspunkt. I det arbetet handlar det om breda och 
generella insatser riktat t i l l alla människor. Det främjande arbete handlar också om att skapa ett 
"socialt kapital" d.v.s. tillit mellan människor, mellan grupper av människor samt till samhället. 

Med trygghetsskapande arbete avses de insatser som riktar sig t i l l identifierade riskområden och 
riskgrupper. 

I båda fallen rör det sig om det som konkret bidrar t i l l att öka tryggheten och minskad brottslighet i 
Uppsala kommun. Det kan handla om till exempel buskageröjning eller nattvandring. Här omfattas 
även åtgärder för att identifiera, förebygga och hantera när social oro eller sociala risker uppstår, för 
att därigenom bidra t i l l ett tryggare samhälle och starkare och bredare krisberedskap i kommunen. 

Förväntad effekt 
Ökad trygghet och minskad utsatt brottslighet hos invånare och besökare i Uppsala kommun. Statistik 
hämtas från polisens och BRAs brottstatistik. Även en del av brandförsvarets statistik kan användas i 
detta sammanhang. Denna typ av statistik kompletteras med statistik som fångar upplevd trygghet hos 
invånarna, vilken hämtas genom SCBs mätning genom medborgarundersökning, undersökningarna, 
från Landstinget i Uppsala läns Liv och hälsa ung, Hälsa på lika villkor samt från kommunens 
uppföljningssystem som bland annat undersöker tryggheten hos skolelever. 

Förväntad effekt 
Aktivitet/Insats Syfte Ansvarig 

Polis: 
Kommun: 
Gemensamt: 

Uppföljning  
Januari - april  
Maj - augusti  
September - december 
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Brottsförebyggande och brottsreducerande arbete 
Här avses brott som på ett eller annat sätt stör ordningen och skapar otrygghet. Här avses även 
skadegörelsebrott så som nedskräpning, klotter och vandalisering samt förstörande av egendom. 
Inkluderat är även trafikbrott och trafiksäkerhet samt tillgreppsbrott så som stöld. 

Förväntad effekt 
Minskat antal brott, skadegörelse och minskade ordningsproblem inom kommunen. Att brott och 
skadegörelse minskat går att utläsa i brottstatistik samt kommunernas ekonomiska rapporter. Arbetet 
med t i l l exempel alkoholtillsynen går att utläsa genom antal tillslag och indragna tillstånd. 

Förväntad effekt 
Aktivitet/Insats Syfte Ansvarig 

Polis: 
Kommun: 
Gemensamt: 

Uppföljning  
Januari - april  
Maj - augusti  
September - december 

Övrigt - kommande behovsområden. 
I och med att handlingsplanen kontinuerligt ska ses över, följas upp och revideras utifrån förändrade 
förutsättningar och behov i kommunen vet man inte vilka områden som kan komma att bli aktuella i 
framtiden. Därmed har detta fokusområde skapats för att ge utrymme för nya behov och insatser som 
inte går att sortera in under de två andra fokusområdena. Det kan till exempel handla om nya 
företeelser som måste hanteras snabbt och som är övergående. 

Förväntad effekt 
Aktivitet/Insats Syfte Ansvarig 

Polis: 
Kommun: 
Gemensamt: 

Uppföljning  
Januari - april  
Maj - augusti  
September - december 
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