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Inledning  
Täby är i förhållande till de flesta kommuner i Stockholms län en trygg och säker 
kommun. 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.  

Bakgrund  

Nationellt  
2007 beslutade dåvarande Rikspolisstyrelsen om nationella direktiv angående 
samverkan mellan Polismyndigheter och kommuner för en lokalt förankrad 
polisverksamhet i hela landet.  

Direktiven syftade till att polisen och kommunerna i landet skulle utveckla sin 
samverkan och ta fram gemensamma problembilder. Vidare skulle de olika parterna 
komma överens om gemensamma insatser för att skapa en trygg och säker kommun.  

Lokalt  
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.  

Syfte  

Denna samverkansöverenskommelse 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 

 
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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gemensamt skapa effektiva och enhetliga samverkansstrukturer och konkretisera sina 
åtaganden utifrån sina respektive ansvarsområden.  

Uppföljning 

Kommunledningskontoret ska, genom trygghets- och säkerhetsenheten, årligen följa 
upp samverkansöverenskommelsen och tillhörande bilagor under giltighetstiden.3 
Indikatorer och nyckeltal, relevanta inom ramen av samverkansöverenskommelsen, 
ska följas upp och redovisas i en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten ska redovisas och 
överlämnas till Trygg i Täby-utskottet i samband med ett sammanträde under det nya 
kalenderårets första kvartal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Samverkansöverenskommelsen löper från och med 2023-01-23 till och med 2026-12-31.  
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Övergripande ledning och samordning  
Täby kommun och lokalpolisområde (LPO) 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.  

Utgångspunkten är att alla – polisen, kommunen, företag, organisationer och invånare 
har ett gemensamt ansvar för ett tryggt och säkert Täby.  

Ledning  

Trygg i Täby-utskottet  
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 ingår denna samverkansöverenskommelse.  

Huvudansvaret för genomförandet av olika brottsförebyggande och trygghetsskapande 
insatser åvilar de nämnder vars verksamhetsområde berörs av insatserna, utifrån vad 
nämnden själv beslutat eller vad som ålagts dem av kommunfullmäktige.   

Utskottet ska fortlöpande inhämta information från LPO Södra Roslagen samt 
kommunens trygghets- och säkerhetsenhet om aktuell lägesbild i kommunens avseende 
trygghets- och säkerhetsfrågor.  

Samordning  

Kommunledningskontoret och kommunpolisen 
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.  
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Fokusområden 
Täby kommun och lokalpolisområde (LPO) Södra Roslagen har mot bakgrund av en 
gemensam lokal lägesbild4 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.  

Täby kommun och LPO Södra Roslagen ger utrymme för arbete med förebyggande 
insatser även inom andra områden än de som regleras i denna 
samverkansöverenskommelse. Däribland inom ramen för arbetet med våld i nära 
relationer med fokus på såväl brottsoffer (genom stödinsatser) som gärningsperson 
(genom riskreducerande insatser).  

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

Brott och ordningsstörningar i offentlig miljö  

Polisen har som huvuduppgift att minska brottsligheten och på så sätt främja ökad 
trygghet. Samtidigt förfogar Täby kommun över en rad olika verktyg och funktioner 
som har en brottsförebyggande och trygghetsskapande effekt.  

Samverkan mellan kommunen och polisen kring brott och ordningsstörningar i 
offentlig miljö är därför av vikt så att parterna gemensamt riktar dess resurser där de 
gör mest nytta. Inom detta fokusområde är det även av vikt att kommunen och polisen 
involverar näringslivet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.  

Gemensamma aktiviteter och insatser  
Nedan ges exempel på aktiviteter och insatser som pågår, och som fortsättningsvis ska 
fortgå och vidareutvecklas, mellan Täby kommun, LPO Södra Roslagen och berörda 
aktörer.   

• Utsättningsmöten och uppsökande 

arbete på kvällar och helger  

• Trygghetsvandringar och 

nattvandringar 

• Otillåtna bosättningar  

• Kamerabevakning  

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

• Platssamverkan Täby torg 

• Väktarbevakning och ordningsvakter  

• Trafiksäkerhetsinsatser  

• Arrangemang och riskbedömningar 

• Tillsynsarbete



 

 

Ungdomar och brott 

Ungdomars brottslighet är komplex och det finns inga enkla lösningar. Enligt 
forskningen behövs brottsförebyggande insatser från många håll i samhället och en 
viktig del i det förebyggande arbetet är således samarbetet mellan polisen och 
kommunen – exempelvis genom skola, socialtjänst och kultur- och fritidsverksamhet.  

Ohälsa, droganvändning, våld och kriminalitet är samhällsproblem som i stor 
utsträckning kan förklaras av samma bakomliggande faktorer, eller risk- och 
skyddsfaktorer. Tidigt främjande och förebyggande arbete som påverkar dessa 
bakgrundsfaktorer kan därför få effekter på många problemområden samtidigt. Genom 
ökad samverkan i det främjande och förebyggande arbetet ges kommunen och polisen 
bättre möjligheter att nå resultat på fler områden. 

Gemensamma aktiviteter och insatser  
Nedan ges exempel på aktiviteter och insatser som pågår, och som fortsättningsvis ska 
fortgå och vidareutvecklas, mellan Täby kommun, LPO Södra Roslagen och berörda 
aktörer.   

• Drog- och våldsförebyggande arbete 

• Skolbesök och förebyggande arbete 

• Motorburen ungdom/Roslagsmodellen 

• Unga i riskzon 

• Tillsynsarbete och kontrollköp 

• Ungdomssamverkan Täby

• Utsatthet på nätet 

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, bedrägerier och utnyttjande av välfärdssystemet 
förekommer och polisen ser att brottsligheten sker organiserat och att brottsuppläggen 
ofta är välgjorda. Polisen kan identifiera löst sammansatta kriminella grupperingar i 
kommunen. En del av dessa individer kan ha en hotbild riktade mot sig vilket kan 
innebära en ökad risk för olika former av brottslighet i de olika närmiljöerna.    
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Gemensamma aktiviteter och insatser  
Nedan ges exempel på aktiviteter och insatser som pågår, och som fortsättningsvis ska 
fortgå och vidareutvecklas, mellan Täby kommun, LPO Södra Roslagen och berörda 
aktörer.   

• Inbrottsförebyggande insatser genom 

Grannsamverkan och 

Grannsamverkansbilen 

• Samverkan med näringslivet i 

brottsförebyggande insatser 

• Samverkan med fastighetsägare i 

brottsförebyggande insatser 

• Välfärdsbrottslighet 

• Informationsinsatser kring bedrägeri, 

framförallt mot äldre 

• Särskilda insatser mot båt- och 

fordonsrelaterade stölder 

• Arbetsplatsinspektioner (API) 

• Avhopparverksamhet för kriminella

 

 

 

 

 

 

Samverkansöverenskommelsen gäller till 2026-12-31 

 

Ort och datum   Ort och datum 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

Anna Ohlsson    Erik Andersson   

Lokalpolisområdeschef   Kommunstyrelsens ordförande 
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Bilagor  
Nedan angivna handlingar ligger till grund för parternas åtaganden enligt 
överenskommelsen:  

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

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