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Kommunstyrelsen 

Förlängning av gällande samverkansavtal mellan Uppsala 

kommun och Polismyndigheten Uppsala län till 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

att förlänga gällande samverkansavtal 2015 – 2018 mellan Uppsala kommun och 

Lokalpolisområdet Uppsala/Knivsta till 2019, bilaga. 

 

 

 

Ärendet 

Uppsala kommun och polismyndigheten i Uppsala län har haft överenskommelser och 

samverkansavtal sedan flera år tillbaka. Nuvarande avtal, bilaga, antogs av kommunstyrelsen 

13 februari 2015 och undertecknades av lokalpolisområdeschef och kommunstyrelsens 

ordförande. Avtalets giltighetstid är satt till 2015–2018.  

 

Då avtalstiden löper ut i december 2018 föreslås en förlängning av nuvarande avtal med ett år.  

Föreliggande förslag innebär således att nuvarande avtal följs upp och aktualitetsprövas under 

2019. Utifrån det tas sedan ett nytt fyraårigt samverkansavtal fram som ska träda i kraft med 

start 2020. Förslaget är diskuterat i samverkansavtalet styrgrupp och framtaget i nära dialog 

med ledningen för lokalpolisområdet. 

 

Föredragning 

Avtalet ligger till grund för samverkan mellan kommunen och polisen för att öka tryggheten 

och minska brottsligheten i Uppsala kommun. En styrgrupp finns kopplad till 

samverkansavtalet. Denna består av representanter från lokalpolisledningen, 

utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och 

kommunledningskontoret.  

 

 



Avtalet är fokuserat på brottsförebyggande arbete bland barn och unga och ett 

trygghetsskapande arbete på identifierade platser. Under åren har samverkansavtalet 

utvecklats i kommunens olika verksamheter och hos polisen. Avtalet ligger också till grund 

för medborgarlöften som innehåller mer konkreta aktiviteter inom ett visst område. Olika 

fokusgrupper arbetar med olika områden inom ramen för avtalet. Samverkan inom flera av 

områdena sker även med näringsliv, fastighetsägare, civilsamhälle och föreningar.  

 

De aktuella fokusområdena är: 

• Uppsala ungdomsjour områdesarbete: (Vuxenvandring, grannsamverkan, uppsökande 

arbete på skolor och fritidsgårdar, mobilisera lokala aktörer, sociala insatser och 

lägesrapporter) 

• Samverkan skola-socialtjänst-polis-fritid SSPF 

• Medling 

• Stödcentrum 

• Sociala insatsgrupper 

• Våld i nära relation 

• Förebygga brand i samverkan 

• Trygghetsvandringar 

• Medborgardialog/medborgarlöfte 

• Samverkan gymnasieskola-socialtjänst-polis 

• Våldsbejakande extremism 

• Evenemang 

 

Under 2017 och 2018 har särskilda insatser gjort utifrån rådande situation vid resecentrum 

och city vilket har tagit stora resurser i anspråk för olika förvaltningar. 

 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Föreliggande beslut om förlängning av nuvarande samverkansavtal innebär inga extra 

kostnader. 
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