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Samverkansöverenskommelse mellan lokalpolisområde Täby och
Täby kommun 2017-2018
Tillsammans skapar vi trygghet
Bakgrund
I februari 2007 beslutade Rikspolisstyrelsen om nationella direktiv angående samverkan
mellan polismyndigheter och kommuner för en lokalt förankrad polisverksamhet i hela landet.
Direktiven syftade till att polisen och kommunen skulle utveckla sin samverkan och ta fram
gemensamma problembilder. Polis och kommun skulle vidare komma överens om
gemensamma insatser för att skapa en trygg och säker kommun.
Täby kommun, polismyndigheten och räddningstjänsten har över tid utvecklat ett strukturerat
trygghetsarbete mellan många olika aktörer vilket möjliggör att vid behov snabbt kunna
genomföra lämpliga insatser. Planeringen av trygghetsarbetet i Täby utgår från dialoger,
statistik och återkommande undersökningar.

Inledning
Trygghetsarbetet tar avstamp i kommunens vision om att Täby utvecklas med frihet och
trygghet för en hållbar framtid och i polismyndighetens inriktning att förebygga brott, öka
tryggheten och att komma närmare medborgarna genom engagemang, tillgänglighet och
effektivitet.
2016 tog Täby kommun och polismyndigheten fram en gemensam lokal lägesbild för
kommunen. Ett av de viktigaste underlagen till lägesbilden var en medborgardialog där de
som bor, arbetar och besöker Täby fick berätta hur de vill att kommunen och polisen ska
arbeta för ett tryggare Täby. Lägesbilden bygger även på statistik och medarbetarintervjuer
och kommer att uppdateras kontinuerligt. Utifrån den analys som gjorts av lägesbilden ska
kommunen och polisen under 2017 fokusera trygghetsarbetet på ungdomars ANDT1användning, inbrott i bostäder och trygghet i den offentliga miljön.

Samverkansöverenskommelsen
Samverkansöverenskommelsen mellan Täby kommun och polismyndigheten syftar till att
tydliggöra kring vilka prioriterade områden organisationerna fortsättningsvis ska samverka för
att Täby kommun ska vara en trygg plats att besöka, leva och verka i.
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ANDT - alkohol, narkotika, doping, tobak

Samverkan mellan kommun och polis sker främst genom det lokala brottsförebyggande
kansliet Trygg i Täby och kommunpolisen. Samverkansöverenskommelsen inklusive
åtgärdsplaner har tagits fram av kommunen och polisen gemensamt och uppföljning av
arbetet kommer att ske kontinuerligt av styrgruppen. Samverkansöverenskommelsen
beslutas av kommunstyrelsen och lokalpolisområdeschef.

Organisation
Samordnare
Samverkan sker främst mellan kommunens brottsförebyggande kansli Trygg i Täby och
kommunpolisen för Täby kommun. Tillsammans ansvarar de för det dagliga arbetet samt
uppdatering och kartläggning av den lokala lägesbilden.
Styrgrupp
För att behandla strategiska och operativa frågor har kommunen och polisen tillsatt en
styrgrupp. Styrgruppen består av chefen för lokalpolisområde Täby, kommundirektören och
chefen för Trygg i Täby. Styrgruppen ska sammanträda kontinuerligt för att följa upp
samverkansarbetet enligt överenskommelsen och besluta i aktuella frågor inom ramen för
överenskommelsen.
SAMVERKANSFORUM
Inom de olika prioriterade samverkansområdena ska kommunen och polisen organisera
forum med operativt ansvar för samverkansområdet. Varje samverkansforum har en
åtgärdsplan som reglerar vilka som ska ingå i forumet, vem som har ordförandeskapet och
hur ofta forumen ska sammanträda.

Samverkansområden
DROGFÖREBYGGANDE ARBETE

Under de senaste åren kan polisen och kommunen konstatera en ökad användning av
narkotika bland ungdomar i kommunen, främst marijuana. Acceptansen för drogen har ökat
liksom tillgängligheten, bland annat genom internet och lokal odling av plantor. Täby centrum
har under många år varit en samlingsplats för ungdomar och under det senaste året kan
polisen och kommunen konstatera att ungdomar från hela Stockholmsområdet kommer dit.
Som ett led i det drogförebyggande arbetet planerar kommunen bland annat att genomföra
utbildningar för att öka kunskapen bland vuxna som arbetar med unga. Kommunen kommer
även att hålla föreläsningar riktade till föräldrar. Polisen kommer att arbeta enligt den så
kallade Linköpingsmodellen, som är en metod där man gör hembesök hos unga
droganvändare för att försöka stoppa missbruket i ett tidigt skede.
Trygg i Täby-rådet arbetar särskilt målinriktat mot tobak under perioden 2015-2017. Detta då
rökningen fortfarande är alltför utbredd bland unga i Täby, och det finns en stark koppling
mellan tobaksrökning och cannabisrökning.

INBROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE

Den lokala lägesbilden från 2016 visar att medborgarna i Täby kommun upplever oro kring
inbrott i bostad. Därför har grannsamverkan, kommunen och polisen genomfört och planerat
flera åtgärder för att förebygga inbrott i kommunen. Bland annat ska polisen arbeta för att
öka medvetenheten om inbrotten bland boende i villor och lägenheter. Täby har en stark
grannsamverkan, och en del av arbetet är grannsamverkansbilen som rullar fem dagar i
veckan året runt. Polis och kommun finns med som stöd och hjälp. En utvecklingsgrupp inom
grannsamverkan driver och planerar arbetet kring grannsamverkansbilen. Grannsamverkan,
polisen och kommunen arrangerar trygghetsmöten där det bland annat informeras om bilen
och värvas fler förare. Polisen bidrar även med ökad synlighet och riktade insatser för att på
så sätt minska antalet inbrott. Varje vecka skickar polisen ut ett informationsbrev om
inbrottsläget i kommunen.
TRYGGHET I OFFENTLIG MILJÖ

Den lokala lägesbilden visar att de områden i Täby kommun som medborgarna upplever
som mest otrygga är Täby centrum och området runt Täby centrum. Andra miljöer som
upplevs som otrygga är Gribbylunds centrum, kollektivtrafiken och kommunens motionsspår i
Täby.
Den huvudsakliga strategin för att öka tryggheten i den offentliga miljön är synligare polis på
utsatta platser. Kommunen organiserar trygghetsvandringar med boende och
fastighetsägare för att vidta åtgärder i den fysiska miljön. Kommunen ska starta upp och
uppmuntra till nattvandringar med föräldrar och vuxna för att skapa trygghet för kommunens
ungdomar. Kommun och polis kommer att hålla trygghetsmöten i syfte att öka kunskapen
och skapa nätverk i området. Eftersom äldre är en särskilt utsatt grupp för brott som
exempelvis bedrägerier kommer kommunen och polisen att arrangera studiecirklar för att öka
medvetenheten om brott riktade mot äldre.

Kommunikationsstrategi
För att kommunikationen ska vara enhetlig är det viktigt att polisen och kommunen har
samma lägesbild, även om perspektiven kan vara olika beroende på avsändare. För att detta
ska ske krävs en öppen och kontinuerlig dialog mellan polisen och Täby kommun.

Samverkansöverenskommelsen gäller till 2018-12-31

Ort och datum

Ort och datum

_______________________
Anette Haag
Lokalpolisområdeschef

_______________________
Carina Lundberg Uudelepp
Kommundirektör

BILAGOR
Nedan angivna handlingar ligger till grund för parternas åtaganden enligt
överenskommelsen:
1.
2.
3.
4.

Avsiktsförklaringen
Gemensam lokal lägesbild
Åtgärdsplaner
Kommunikationsplan

