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1 Bakgrund
Polisen har som huvuduppgift att minska brottsligheten och på så sätt främja ökad trygghet. 
Samtidigt förfogar Täby kommun över en rad olika ansvarsområden som har en trygghetsskapande 
och brottsförebyggande effekt. Samverkan mellan kommunen och polisen är därför av största vikt så 
att parterna gemensamt riktar dess resurser där de gör mest nytta.

1.1 Om medborgarlöften
Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens långsiktiga brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete och gäller från polis och kommun till invånarna. Medborgarlöften är ett 
sätt att kommunicera till invånarna om valda delar i polisens och kommunens gemensamma 
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. 

En förutsättning för arbetet med medborgarlöften är att kommunen och polisen arbetar långsiktigt 
och strukturerat. Framgångsfaktorer i detta arbete är samverkansprocessen och överenskommelsen 
om samverkan.1 Tanken är att arbetet med medborgarlöften ska vara en kommunikativ del av 
samverkansöverenskommelsen där invånarna blir en del i det lokala brottsförebyggande arbetet. 

2 Situationen idag 
Täby kommun är en säker kommun med låg brottsutsatthet. Genom en rad olika nationella och 
regionala trygghetsundersökningar går det dock att uttyda att andelen otrygga har ökat kontinuerligt 
i Stockholm län de senaste fem åren, inklusive Täby kommun.2 Samtidigt syns inte motsvarande 
ökning vid en översyn av det totala antalet brottsanmälningar i kommunen under samma tidsperiod 
(2015 – 2019).3

2.1 Polisens trygghetsundersökning 2020
I syfte att öka tryggheten bland invånarna i region Stockholm har Polisen tillsammans med länets 27 
kommuner genomfört en trygghetsundersökning under våren 2020.4 Strax över 1700 Täbybor 
besvarade trygghetsundersökningen och svarsfrekvensen i Täby kommun var bland de högsta i länet 
tillsammans med Danderyd kommun och Lidingö stad. Detta visar på att invånarna i kommunen än 
engagerade i frågor som rör brott, trygghet och säkerhet. 

Sammantaget visar resultaten av polisens trygghetsundersökning att brottsutsattheten generellt sett 
är lägre i Täby kommun, jämfört med snittet för övriga kommuner i region Stockholm. Andelen som 
är mycket eller ganska trygga är också högre i Täby kommun, jämfört med snittet för övriga 
kommuner i regionen. Det går däremot att identifiera att oron att utsättas för bostadsinbrott är 
högre i Täby kommun, jämfört med regionen i stort. 

Resultaten från trygghetsundersökningen kommer att vara en viktig del i planeringen av polisens och 
kommunens arbete framöver, men ska samtidigt ses som ett av flera faktaunderlag som bidrar till en 
gemensam lokal lägesbild för lokalpolisområde Södra Roslagen samt Täby kommun.  

1 Samverkansöverenskommelse mellan Täby kommun och lokalpolisområde Täby 2019-2022, dnr KS 2018/211-19
2 https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/om-lansstyrelsen-stockholm/om-lanet/medborgarundersokning.html (senast hämtad 
2020-10-22)
3 Brottsförebyggande rådet, kriminalstatistik 2015 - 2019
4 https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/september/trygghetsmatning-region-stockholm/
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3 Det här ska Polismyndigheten och Täby kommun göra 
Nedan medborgarlöften är ett polisiärt och kommunalt åtagande. Med utgångspunkten att öka 
tryggheten där människor bor och verkar ska polisen tillsammans med Täby kommun arbeta 
händelseinriktat med insatser som syftar till att motverka uppkomsten av brott, ordningsstörningar 
och otrygghet i kommunens offentliga miljöer. Detta innebär:

 Polisen i lokalpolisområde Södra Roslagen ska kontinuerligt genomföra 
trygghetspatrulleringar på strategiskt utvalda platser, samt öka synligheten på 
brottsintensiva platser i kommunen under brottsfrekvent tid. 

 Täby kommun ska kontinuerligt arbeta uppsökande och förebyggande genom de funktioner 
kommunen har till sitt förfogande, däribland fältgruppen, kommunvakter, väktarbevakning 
och nattvandring. Detta ska ske vid de platser och områden som av olika orsaker upplevs 
otrygga, samt vid de platser där ungdomar vistas. 

4 Förväntad effekt 
Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet ska öka tryggheten samt minska antalet 
brott och ordningsstörningar i kommunen. 

5 Följ med i hur det går! 
Arbetet med medborgarlöftena skall utvärderas kontinuerligt under året och kommer kommuniceras 
till invånarna genom polisens och kommunens hemsida/sociala medier. Detta genomförs för att 
invånarna kontinuerligt ska få möjlighet att ta del av hur arbetet går. 

Medborgarlöftena gäller till 2022-12-31
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Anna Ohlsson Katarina Kämpe

Lokalpolisområdeschef Kommundirektör
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