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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Trygghets- och säkerhetsstrateg 
Alexander Nilsson 

KOMMUNSTYRELSEN 
2023-01-23 

Samverkansöverenskommelse mellan Täby 
kommun och lokalpolisområde Södra Roslagen 
2023 – 2026 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Samverkansöverenskommelse 
mellan Täby kommuns och lokalpolisområde Södra Roslagen 2023-2026 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande i 
uppdrag att signera samverkansöverenskommelsen tillsammans med 
chefen för lokalpolisområde Södra Roslagen.  

Sammanfattning 

Denna samverkansöverenskommelse syftar till att skapa en fördjupad samverkan 
mellan Täby kommun och lokalpolisområde Södra Roslagen för att minska 
brottsligheten och öka tryggheten i alla delar av Täby.  

Täby kommun och lokalpolisområde Södra Roslagen ska gemensamt leda, 
samordna, utveckla och följa upp det brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbetet. Samordning och helhetstänk krävs för att säkerställa att kommunens och 
polisens samlade resurser används i relation till de mest framträdande behoven.  

Mot bakgrund av en gemensam lokal lägesbild har kommunen och polisen 
tillsammans beslutat om fokusområden som ska prioriteras i det 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. De olika områdena 
överlappar varandra då brottsligheten och tryggheten samvarierar mellan flera 
olika kategorier. 
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Under perioden 2023-2026 ska Täby kommun och lokalpolisområde Södra 
Roslagen prioritera nedanstående fokusområden för samverkan:  

- Brott och ordningsstörningar i offentlig miljö  

- Ungdomar och brott 

- Organiserad brottslighet  

Kommunledningskontoret ska, genom trygghets- och säkerhetsenheten, årligen 
följa upp samverkansöverenskommelsen och tillhörande bilagor under 
giltighetstiden. Indikatorer och nyckeltal, relevanta inom ramen av 
samverkansöverenskommelsen, ska följas upp och redovisas i en kvalitetsrapport.  

Ärendet 

Bakgrund och syfte  
Täby kommun och lokalpolisområde (LPO) Södra Roslagen har haft 
överenskommelser och samverkansavtal kring gemensamt brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbete sedan 2010.1  

Nuvarande samverkansöverenskommelse2 löper ut den 31 december 2022. 
Därför föreslås denna samverkansöverenskommelse beslutas för åren 2023-
2026.  

Samverkansöverenskommelsen syftar till att skapa en fördjupad samverkan 
mellan Täby kommun och LPO Södra Roslagen för att minska brottsligheten och 
öka tryggheten i alla delar av Täby.  

Överenskommelsen säkerställer att Täby kommun och LPO Södra Roslagen 
stödjer och ger resurser till det brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbetet. Båda parter ska gemensamt skapa effektiva och enhetliga 
samverkansstrukturer och konkretisera sina åtaganden utifrån sina respektive 
ansvarsområden. 

  

 
1 Överenskommelse mellan Roslagens polismästardistrikt och kommunerna i distriktet om 
samverkan i det brottsförebyggande arbetet. Dnr 162/2010-02  
2 Samverkansöverenskommelse mellan lokalpolisområde Täby och Täby kommun 2019-2022. Dnr 
KS 2018/211-19 
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Uppföljning 
Kommunledningskontoret ska, genom trygghets- och säkerhetsenheten, årligen 
följa upp samverkansöverenskommelsen och tillhörande bilagor under 
giltighetstiden. Indikatorer och nyckeltal, relevanta inom ramen av 
samverkansöverenskommelsen, ska följas upp och redovisas i en kvalitetsrapport.  

Övergripande ledning och samordning  
På kommunstyrelsens vägnar ansvarar Trygg i Täby-utskottet för den 
kommunövergripande samordningen av det lokala trygghets- och 
säkerhetsarbetet. Arbetet i utskottet utgår från fastställda styrdokument inom 
trygghets- och säkerhetsområdet, däribland denna samverkansöverenskommelse.  

Kommunens trygghets- och säkerhetsenhet (genom samordningsfunktion för 
brottsförebyggande frågor) ska tillsammans med LPO Södra Roslagen (genom 
funktionen kommunpolis i Täby) särskilt samordna och stödja genomförandet av 
det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet inom kommunenens 
geografiska område.  

Fokusområden  
Täby kommun och lokalpolisområde (LPO) Södra Roslagen har mot bakgrund av 
en gemensam lokal lägesbild3 tillsammans beslutat om fokusområden som ska 
prioriteras i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. De olika 
områdena överlappar varandra då brottsligheten och tryggheten samvarierar 
mellan flera olika kategorier.  

Under perioden 2023-2026 ska Täby kommun och LPO Södra Roslagen 
prioritera nedanstående fokusområden för samverkan:  

- Brott och ordningsstörningar i offentlig miljö  

- Ungdomar och brott 

- Organiserad brottslighet  

Ekonomiska överväganden 

Det finns inga ekonomiska aspekter att lyfta kopplat till detta beslut.  

 

 
3 Gemensam Lokal Lägesbild 2019 – 2022 – Brottsligheten och tryggheten i Täby kommun  
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Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Ann-Charlotte Mann 
Chef Verksamhetsstöd och utveckling  

Bilagor 

1. Samverkansöverenskommelse mellan Täby kommun och 
lokalpolisområde Södra Roslagen 2023-2026  

2. Medborgarlöften från Täby kommun och lokalpolisområde Södra 
Roslagen 2023-2026 

3. Gemensam Lokal Lägesbild 2019 – 2022 – Brottsligheten och tryggheten i 
Täby kommun   

Expedieras 

Trygghets- och säkerhetsstrateg Alexander Nilsson för vidare expediering internt 
samt kommunpolis Jonas Nilsson för vidare expediering hos lokalpolisområde 
Södra Roslagen.   
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