Diarienummer Täby kommun: KS 2018/211-19
Diarienummer Lokalpolisområde Täby: A493.505/2018

Samverkansöverenskommelse mellan lokalpolisområde Täby och
Täby kommun – brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
utifrån en gemensam lokal lägesbild
Tillsammans bevarar vi Täby tryggt och säkert

Inledning:
Täby är en trygg och säker kommun, och det ska även fortsättningsvis ges goda förutsättningar
för att bevara Täby tryggt och säkert. Arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor i Täby ska
bidra till att människor är trygga i sin vardag och känner tillit till att samhället förmår
förebygga och hantera frågor som rör brott och otrygghet. Samverkan, engagemang och
delaktighet i detta arbete bidrar till en hållbar samhällsutveckling i Täby kommun.
Täby kommun och lokalpolisområde Täby arbetar därför aktivt med att skapa förutsättningar
för dialog, samverkan och gemensamma arbetsplattformar mellan olika aktörer och invånare i
kommunen. Samverkansöverenskommelsen mellan Täby kommun och lokalpolisområde Täby
är ett led i detta arbete och grundar sig i Rikspolisstyrelsens nationella direktiv angående
samverkan mellan polismyndigheter och kommuner för en lokalt förankrad polisverksamhet i
hela landet.
Samverkansöverenskommelsen framhåller vikten av samverkan samt behandlar strukturen
och formerna för samverkan mellan Täby kommun och lokalpolisområde Täby. Arbetet ska
bedrivas långsiktigt och uthålligt. För att bygga upp en stabil och varaktig samverkan krävs ett
strukturerat och systematiskt arbetssätt. Denna strategiska överenskommelse ligger till grund
för det fortsatta operativa brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som sker i olika
samverkansforum mellan kommun och polis.

Syfte:
Samverkansöverenskommelsen mellan Täby kommun och Polismyndigheten syftar till att
tydliggöra kring vilka prioriterade områden organisationerna fortsättningsvis ska samverka
kring för att bevara Täby tryggt och säkert.
Täby kommun och lokalpolisområde Täby har mot bakgrund av en gemensam lokal lägesbild
tillsammans beslutat om fokusområden som ska prioriteras i det trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbetet. De olika områdena överlappar varandra då brottsligheten
samvarierar mellan flera olika kategorier. Samverkansöverenskommelsen ska bidra till
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trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder
som bevarar och stärker tryggheten och säkerheten i Täby.

Mål:




Täby kommun är och uppfattas som en säker och trygg kommun för boende, näring och
besökare
Ungdomars alkohol- och narkotikakonsumtion minskar
Rutiner och arbetssätt upprättas för att motverka/upptäcka organiserad brottslighet

Parter och överenskommelsens omfattning:
Täby kommun och lokalpolisområde Täby har i uppdrag att inrikta, samordna, stödja, följa
upp och utveckla arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor i Täby. Samordning och
helhetstänk krävs för att säkerställa att kommunens och polisens samlade resurser används i
relation till de mest framträdande behoven. Utgångspunkten är att alla – myndigheter,
kommun, företag, organisationer och invånare har ett gemensamt ansvar för att bevara ett
tryggt och säkert Täby.
Samordning:
Samtliga nämnder och bolag i Täby kommun är relevanta inom ramen av
samverkansöverenskommelsen. Täby kommuns trygghets- och säkerhetsarbete inkluderar ett
stort antal aktörer och samverkansöverenskommelsen mellan kommun och polis ska bidra till
att bevara Täby tryggt och säkert.
Samordning för detta arbete sker främst mellan Täby kommuns Trygghets- och
Säkerhetsenhet och kommunpolisen för Täby kommun. Tillsammans ansvarar de för en
övergripande strategisk styrning av det operativa arbetet.
Samverkansgrupper:
Samverkansöverenskommelsen ligger till grund för kommunen och polisens gemensamma
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete – ett arbete som ska bedrivas utifrån
kunskapsbaserade modeller.
De flesta brott, olyckor, skador, samhällsstörningar eller oro hos invånarna får på något sätt
efterverkningar i kommunen. Att i samverkan med andra aktörer kunna hantera trygghets- och
säkerhetsfrågor är därför en central uppgift för både Täby kommun och lokalpolisområde
Täby.
Täby kommun och lokalpolisområde Täby ingår därför i gemensamma arbetsgrupper för
samverkan och har utsedda ansvariga för arbetet. Tillsammans med privata aktörer kartlägger
Täby kommun och polis varje vecka den lokala lägesbilden i kommunen för att på så sätt få
samsyn på varför något behöver åtgärdas och vad som behöver åtgärdas gemensamt. Likaså
förutsätter en fungerande samverkan en förståelse för vem som gör vad utifrån ansvar och
förmåga.
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Styrgrupp:
För att behandla strategiska och operativa frågor har Täby kommun och polisen tillsatt en
styrgrupp. Styrgruppen består av chefen för lokalpolisområde Täby, kommundirektören samt
kommunens trygghets- och säkerhetschef. Styrgruppen ska sammanträda en gång per år och
utefter behov för att följa upp samverkansarbetet enligt överenskommelsen och besluta i
aktuella frågor inom ramen för överenskommelsen.

Gemensam lokal lägesbild:
Täby kommun och Polismyndigheten har under 2018 tagit fram en gemensam lokal lägesbild
för kommunen. Ett av de viktigaste underlagen för lägesbilden var en medborgardialog där de
som bor, arbetar och besöker Täby fick berätta hur de vill att kommunen och polisen ska
arbeta för att bevara Täby tryggt och säkert. Till den lokala lägesbilden har även följande
underlag använts:
-

Statistisk från Polismyndighetens system och interna medarbetardialog
Kunskapsinhämtning från Täby kommun och lokalpolisområde Täbys olika nätverk

Fokusområden:
I samråd har parterna tagit fram ett antal fokusområden som bygger på ett kunskapsbaserat
arbete med bland annat analys av medborgardialog, trygghetsundersökningar och
brottsstatistik. En bedömning har sedan gjorts utifrån vad parterna har möjlighet att samverka
kring för att nå goda resultat. Täby kommun och polisen kommer fortsatt att arbeta för att
förbättra situationen även inom icke prioriterade fokusområden, men inte inom ramen för
denna samverkansöverenskommelse.
Under perioden 2019-2022 är det beslutat att Täby kommun och lokalpolisområde Täby ska
fokusera på nedanstående fokusområden för samverkan:





Trygghet och säkerhet i offentlig miljö
Förebygga droganvändning bland barn och unga
Organiserad brottslighet

Trygghet och säkerhet i offentlig miljö
För att minska brottsligheten och stärka tryggheten i Täby behövs ett effektivt
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Många aktörer kan bidra till detta och
behovet av samordning och samarbete mellan dem är stort. Täby är i grunden en trygg och
säker kommun med en låg nivå av brottsutsatthet och ett högt förtroende för rättsväsendet.
Detta är positivt och något att ta fasta på.
Ett huvuduppdrag för Polismyndigheten är att arbeta brottsförebyggande och detta arbete ska
bedrivas kunskapsbaserat och långsiktigt. Täby kommun har goda förutsättningar att bidra till
minskad brottslighet då många av de mest centrala förebyggande verktygen på såväl central
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som lokal nivå finns inom den kommunala
verksamheten. Det kan handla om buskageröjning, belysning eller nattvandring. Här omfattas
även åtgärder från polis och kommun att identifiera, förebygga och hantera när diverse
problembilder uppstår i offentlig miljö, för att därigenom bidra till ett tryggare och säkrare
Täby.
Genom samverkansöverenskommelsen tar Täby kommun och lokalpolisområde Täby ett
samlat grepp om trygghet och säkerhet i offentlig miljö.
Förebygga droganvändning bland barn och unga
I det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är minskad användning av alkohol,
tobak och narkotika ett prioriterat område. Droger och kriminalitet hänger ofta ihop. Såväl
svensk som internationell forskning visar att unga löper en påtagligt större risk att gå med i
kriminella nätverk om de använder narkotika och andra droger. Det genomförs sedan många
år tillbaka en rad insatser för att upprätthålla en restriktiv attityd till bland annat cannabis för
att minska bruket av drogen. Barn och ungdomar är mer sårbara för skador av droger än
vuxna. Det är vuxnas ansvar att barn och unga inte kommer i kontakt med, eller använder,
droger. Det långsiktiga målet är att ungas uppväxt ska vara drogfri.
Organiserad brottslighet
Den utmaning som organiserad brottslighet utgör finns inte enbart i storstäder och utsatta
områden. Få kriminella aktörer kan få stort genomslag och för dessa aktörer är det en lukrativ
verksamhet. Få individer kan generera ett stort antal brott och många små summor kan
tillsammans ge stora vinster. Större tillgreppsbrott, bostadsinbrott och utnyttjande av
välfärdssystemet förekommer och polisen ser att brottsligheten sker mer organiserat och att
brottsuppläggen blir mer välgjorda.1
Bakom bostadsinbrotten står organiserade stöldligor för cirka hälften av alla bostadsinbrott i
Sverige. 2 Utöver den ekonomiska skada som tillgreppen orsakar innebär stölder som sker efter
intrång i en bostad en särskilt allvarlig integritetskränkning av den som drabbats. Därför är det
prioriterat för Täby kommun att vara en del i arbetet för att förebygga bostadsinbrott,
tillsammans med polis, grannsamverkan och privata aktörer.
Sammanfattningsvis innebär de kriminella nätverkens utbredning en stor utmaning för
rättsväsendet – och kräver att en rad åtgärder vidtas för att försvåra och göra det mindre
attraktivt för nätverken att verka i Sverige, och Täby.

1
2

Myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet, Nationella underrättelsecentret (NUC), 2018
Straffrättsliga åtgärder mot organiserad tillgreppsbrottslighet, Regeringskansliet 2018
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Samverkansöverenskommelsen gäller till 2022-12-31

Ort och datum

Ort och datum

_______________________

_______________________

Anna Ohlsson

Leif Eriksson

Lokalpolisområdeschef

Kommundirektör
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Bilagor:
Nedan angivna handlingar ligger till grund för parternas åtaganden enligt överenskommelsen:
-

Gemensam lokal lägesbild
Medborgarlöfte
Åtgärdsplan
Kommunikationsplan
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