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1. En säker, trygg och hållbar kommun
Upplands-Bro kommun ska vara en säker och trygg kommun. Samarbete med polisen
utgör en viktig grund för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
Det förebyggande arbetet utgår från en gemensam lokal lägesbild. Lägesbilden utgör en
grund i den samverkansöverenskommelse som Lokalpolisområdet tillsammans med
kommun tecknar. En lokal samverkansöverenskommelse syftar till att stärka och utveckla
samarbetet samt uppnå goda effekter vad gäller ökad trygghet och minskad brottslighet.

2. Syfte och mål med samverkansöverenskommelsen
Syftet med samverkansöverenskommelsen är att beskriva lägesbilden samt beskriva
förutsättningar mellan kommun och polis avseende gemensam kapacitet och förmåga
att möta utmaningar kopplat till brottsrelaterad otrygghet.
Vidare är syftet att kommun och polis ska arbeta utifrån en gemensam målbild. Den
övergripande målbilden tecknas av denna överenskommelse i och genom de
samverkansområden som beskrivs. Målbilden är att Upplands-Bro ska vara en trygg,
säker och hållbar kommun.

3. Överenskommelsens omfattning i tid
Överenskommelsen löper från 2022-01-01 – 2023-12-31. Överenskommelsen kan
revideras under den aktuella tidsperioden. Överenskommelsen kan förlängas med två år
i taget efter samråd mellan parterna och under förutsättning att överenskommelsen är
giltig under motsvarande tid. Samråd ska ha skett senast sex månader före avtalstidens
utgång.

4. Arbetsprocess
En bredare probleminventering har genomförts i syfte att fånga upp kommunens
problembild beträffande trygghet och säkerhet och pågående processer där UpplandsBro kommun och lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro samverkar. Utöver polisens
statistik har data inhämtats från två olika mätningar som genomförts i kommunen,
Stockholmsenkäten våren 2020 och polisens trygghetsmätning våren 2021.
Samverkansöverenskommelsen kommer att fokusera på att arbeta både lång- och
kortsiktigt bland annat med gemensam representation i projekt Omdaning Bro, Bro
Utveckling platssamverkan och fortsätta utveckla arbetet med gemensamma lägesbilder
via både det digitala systemet Embrace och EST-möten (Effektiv Samordning för
Trygghet).

5. Upplands-Bro kommun
Upplands-Bro är en kommun i nordvästra delen av Stockholms län med Kungsängen som
centralort, som består av både tätort och glesbygd och med en närhet till en skärgård
med 13 mil stränder och närmare 50 öar. I kommunen bor drygt 30 000 invånare.

6. Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro
Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro är ett av sju lokalpolisområden som finns inom
Polisområde Nord. Det har sin huvudstation i Järfälla där det finns utredningsverksamhet
och personal i yttre tjänst som täcker hela lokalpolisområdet dygnet runt.

7. Polisens statistik
Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro delar statistikunderlag med Upplands-Bro
kommun i form av så kallad ”Compstat” löpande vartefter polisregionens avdelning för
verksamhets-styrning och analys (VSA) delger detta till lokalpolisområde
Järfälla/Upplands-Bro. Compstat är ett centralt styrt statistikverktyg där ett antal
brottsfenomen redovisas ned på kommunnivå, ackumulerat över året med tidigare år
för jämförelse.

Bild: Anmälda brott i urval ur Compstat, Upplands-Bro oktober 2021.

Utöver detta kommer Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro och Upplands-Bro
kommun att gemensamt komma överens om brottskoder som är relevanta att följa över

tid utifrån ett kommunalt perspektiv. Detta sammantaget ger både kommun och polis
goda möjligheter att fånga upp avvikelser i brottsligheten för att kunna analysera orsak
och sätta in åtgärder där detta bedöms vara görligt och nödvändigt.

8. Polisens trygghetsmätning 2021
Undersökningen omfattar samtliga kommuner i regionen med syfte att identifiera
problem i olika områden, trygghet i eget bostadsområde, utsatthet för fysiskt våld, hot,
stölder, skadegörelse och bedrägeri, trygghet och anmälan om brott. Av 84 000
tillfrågade i åldern 14–84 år svarade 43 000 personer, vilket ger en svarsandel på 53
procent. I Upplands-Bro svarade 500 personer på enkäten.
Det är andra gången mätningen genomförs sedan Polismyndighetens omorganisation
2015, 2020 var första gången. Målsättningen är att den ska genomföras årligen.
Resultatet avses användas i de lokala lägesbilder som ligger till grund för gemensamma
insatser från polisen och kommunerna.
Den lägesbild som årets mätning ger visar på att 33% av respondenterna, i kommunen
som helhet, uppger sig vara otrygga ute vilket är en förbättring från 36% 2020. 38% oroar
sig för att bli överfallen i sitt bostadsområde och 2021 var det 45% som uppgav att de var
oroliga för att bli överfallen.
I den offentliga miljön uppger 58% att det finns mörka områden och att belysningen är
dålig. Detta är en förbättring jämfört med 2020 då 66% tyckte det fanns mörka områden
och dålig belysning. Klotter (40%), nedskräpning (64%) och skadegörelse (53%) är också
något som respondenterna lyfter att det påverkar den upplevda tryggheten i närmiljön.
Även har en förbättring skett jämfört med polisens trygghetsmätning 2020 då 54%
upplevde klotter som ett problem, 70% tyckte nedskräpningen påverkade tryggheten och
59% såg skadegörelse som en faktor för den upplevda tryggheten.
44% anser att det finns ungdomar som stör ordningen och 58% tycker det är ett problem
med moped/MC-trafik på gång- och cykelvägar. Siffrorna från 2020 visar på en liten
skillnad i uppfattningen om ungdomar som stör ordningen (45%) och vad gäller
moped/MC-trafik på gång- och cykelvägar så har en försämring skett från 2020 55% till
2021 58%.
2021 infördes det i enkätmaterialet en möjlighet att skriva den plats som respondenten
upplevde som otrygga platser. 121 svarade (av 500 totalt i Upplands-Bro) och följande
platser blev omnämnda oftast (i ordningsföljd) - Bro Centrum, Finnsta, Kungsängen
Centrum, Kungsängen C/Bergsvägen och Lillsjöområdet.

9. Stockholmsenkäten 2020
Stockholmsenkäten är en regional enkät som genomförs vartannat år i flertalet
Stockholmskommuner, med syfte att kartlägga ungdomars alkohol- och narkotikavanor,
kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer. Enkäten besvaras av elever i
årskurs 9 och år 2 på gymnasiet. Materialet förser även kommun, stadsdelar och skolor

med lokala data som kan användas till underlag för förebyggande insatser, för att kunna
följa upp det kommunala arbetet och bidra till ökad kunskap.
I Upplands-Bro kommun svarade 326 elever på Stockholmsenkäten 2020, vilket innebär
en svarsfrekvens på 56%.
Trygghet
Stockholmsenkäten visar att en majoritet i de båda undersökta åldersgrupperna känner
sig ganska eller mycket trygga om de går ut ensam sent en kväll i området de bor.
Hot och brott
Stockholmsenkäten visar att elever som känt sig allvarligt hotade är betydligt färre än
länet som helhet (pojkar åk 9 7% kontra 13% och flickor åk 9 5% kontra 10%), (pojkar åk
2 6% kontra 12% och flickor 5% kontra 8%). Lokalt ser man att det 2018 var 13% pojkar
och 8% flickor i åk 9, samt 12% pojkar och 9% flickor i åk 2 som uppgav detta, vilket tyder
på en kraftig minskning.
Man kan också se att färre elever har burit vapen än länssnittet, både pojkar (åk 9 8%
kontra 13% och åk 2 4% kontra 10%) och flickor (åk 9 5% kontra 5% och i åk 2 0% kontra
3%). Andel som burit vapen i enligt Stockholmsenkäten 2018 var 18% pojkar och 8%
flickor i åk 9 och 20% pojkar samt 6% flickor åk 2, vilket påvisar en stor minskning i
kommunen.
Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak
Upplands-Bro uppvisar ofta ett resultat under länssnittet. Ett exempel är att flickor i
årskurs 9 röker betydligt mindre än länssnittet (3% kontra 11%), och båda könen snusar
mindre (pojkar 7% kontra 14% och flickor 0% kontra 4%). I åk 2 på gymnasiet röker båda
könen röker betydligt mindre än länet (pojkar 9% kontra 17% och flickor 7% kontra 23%).
Gällande alkohol har vi fler än länet som inte dricker alls, både i åk 9 (pojkar 73% kontra
64% och flickor 64% kontra 58%) och åk 2 (pojkar 39% kontra 35% och flickor 56% kontra
30%). Upplands-Bro har flest gymnasieflickor i länet som inte dricker alkohol alls. Tydligt
blir dock att många fler dricker alkohol i åk 2 och att alkoholdebuten ofta sker i mellan åk
9 och åk 2, främst bland pojkar.
Om man ser till elever som någon gång provat narkotika så uppvisar både åk 9 (pojkar 9%
kontra 14% och flickor 8% kontra 10%) och åk 2 (pojkar 16% kontra 29% och flickor 10%
kontra 22%) lägre siffror än länet som helhet. Narkotikabruk är dock ett växande
problem bland ungdomar i hela länet. 2018 uppgav 5% av pojkarna och 7% av flickorna i
åk 9 att de någon gång provat narkotika, liksom 21% pojkar och 8% flickor i åk 2.

10.

Huvudområden för samverkan

Huvudområdena för samverkan tecknas inom fyra arenor
•
•
•
•

Inget utsatt område i Upplands-Bro
Våld
Trygga offentliga miljöer
Ungdomar i riskzon

Dessa kopplar alla till kommunens och polisens förebyggande arbete på populationsnivå.
Valet av huvudområden baseras på polisens trygghetsmätning genomförd våren 2021,
polisiär statistik, Stockholmsenkäten 2020, kommunens arbete med EST (Effektiv
Samordning för Trygghet) och Embrace (ett digitalt system för kontinuerlig kartläggning
och gemensamma lägesbilder med möjlighet att dokumentera samordnande insatser,
uppföljning och utvärdering) och efter samtal med både polis och anställda inom på
trygghets- och preventionsenheten.
Insatserna som sker, sker i samverkan och i syfte att öka tryggheten och säkerheten för
ett hållbart Upplands-Bro. Insatserna ska löpande följas upp i EST styrgrupp, bestående av
kommundirektör, samtliga kontorschefer, enhetschef Trygghets- och
Preventionsenheten, VD Upplands-Brohus samt lokalpolisområdeschef och kommunpolis.
Uppföljningar presenteras också för Trygghetsutskottet under överenskommelsens
giltighetstid.
Insatserna kan förändras mot bakgrund av nya behov eller ny kunskap inom området.
Insatserna ska bedrivas under hela samverkansperioden om inget annat nämns.

Inget utsatt område i Upplands-Bro
Kommunen och polisen ska genom aktiv samverkan tillse att utsatta områden inte
förekommer inom Upplands-Bro. Enligt polisens Nationella Operativa Avdelning (NOA)
som kartlagt utsatta områden i Sverige är ett utsatt område en geografiskt avgränsad
plats som karakteriserat av låg socioekonomisk status och kriminell påverkan på
lokalsamhället. I Upplands-Bro kommun är Finnsta/Råby definierat som ett utsatt
område sedan första rapporten 2014/2015 (dock i första rapporten omnämnt som
enbart “Finnsta”).
För att arbeta mot utsatta områden krävs bland annat ett kraftfullt arbete som tar sikte
mot nätverkskriminalitet och annan kriminalitet, narkotikahantering (försäljning och
missbruk), vapen, våld och dödligt våld.
•

Under de två år som Samverkansöverenskommelsen löper kommer en kommunal
ANDTS-handlingsplan (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel) att skrivas fram där
polisen är en viktig samverkanspartner utifrån stora delar av det arbete som avses
genomföras inom det ANDTS-förebyggande arbetet. Inom ramen för ANDTS-strategin
kommer, kopplat till både den kommande nationella och regionala handlingsplanen,
ett särskilt fokus ligga på ett drogpreventivt arbete för att undvika att unga fastnar i
ett risk- och missbruk som kan leda till kriminella handlingar.

•

För att motverka nyrekrytering har kommunen påbörjat ett arbete med
lovverksamhet för 8-12-åringar i Bro, där man skapar ett uppsökande arbete, en
meningsfull fritid och en arena där barn kan knyta kontakter och relationer och där
personal kan fånga upp orossignaler och agera därefter. Samverkan tillsammans med
polisen i ovan nämnda initiativ sker genom att kommunpolisen deltar i olika
evenemang för att skapa en relation till de unga och finnas tillgänglig för att svara på
frågor.

•

Ett annat brottsförebyggande kommunalt projekt är ’Unga och samhällstillit’ som
med start hösten 2021 avser att arbeta fram en modell som genom ökad delaktighet,
ökat inflytande och därmed ökad tillit till samhälle och myndigheter, stärker våra
unga att välja en väg som inte kantas av exempelvis misstro till samhället, kriminalitet
och våld. Polisen kommer att vara delaktiga till en början i projektgruppen och
senare som en aktör i den modell som arbetas fram.

•

Upplands-Bro kommun har i tät samverkan med polisen avtalat möjlighet, inom
ramen för avhopparverksamhet för vuxna, att placera och hantera avhoppare från
kriminella nätverk, efter en gemensam bedömning med polis gällande hotbild och
risk, där målgruppen är individer över arton år som visar en ambition och en vilja att
lämna ett kriminellt leverne och då ska kunnas erbjudas hjälp med detta.

•

Genom Bro utveckling platssamverkan samordnas och genomförs återkommande
brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder i centrala Bro med start 2021.
Polis och kommun deltar i Bro utveckling platssamverkan, bland annat som
adjungerade i styrelsen.

•

En kraftsamling sker på lokalpolisområdesnivå, avseende successivt fler poliser i
lokalpolisområde Järfälla Upplands-Bro. Detta medger fler samverkansytor mellan
kommun och polis både i det brottsförebyggande och operativa arbetet.

•

Kommun och polis arbetar med gemensamma uppdaterade lägesbilder och är i
kontinuerlig dialog för ökad samverkan och effektivitet både på operativ och
strategisk nivå genom frågor som vad händer, vilka områden, vilka grupper etc. Detta
sker bland annat genom EST (Effektiv Samordning för Trygghet), digitala systemet
Embrace och att polis levererar dagliga rapporter till kommunen på lokal nivå. Polisen
tar med information in till interna prioriteringsmöten inom lokalpolisområdet för att
kunna fördela resurser efter behov. Kommunens Trygghets- och preventionsenhet
säkerställer att det finns dialog internt i kommunen, och att information av vikt från
polis når ut till relevanta berörda verksamheter exempelvis fritid, skola, socialkontor.

Våld
Alla har rätt att leva fria från våld eller hot om våld. Kommun och polis arbetar
våldspreventivt utifrån flertalet perspektiv, såsom våld mot barn, våld i nära relationer,
hedersrelaterat våld och förtryck, våldsbejakande extremism och våld mellan unga. I
Upplands-Bro är våld i nära relationer ett särskilt identifierat problem bland annat
genom andel orosanmälningar till socialtjänstens Barn- och ungdomsenhet och i form
av polisiära kvinnofridsärenden och brott i nära relation.

•

•

•

•

Kommunen sammankallar och samordnar en samverkansgrupp mot våld i nära
relationer. Polis deltar tillsammans med bland andra kommunens olika kontor, lokal
kvinnojour, bostadsbolag med flera för att dela en gemensam lägesbild samt
samverka i insatser.
För att uppmärksamma samt mobilisera mot våld i nära relationer har UpplandsBrohus beslutat att införa metoden Huskurage i det kommunala bostadsbeståndet.
Polis och kommun kommer att vara delaktiga i implementeringen samt samverka för
att möta eventuella ökningar i anmälningar eller liknande.
Kommunen utreder möjligheten att arbeta med någon form av våldspreventiv metod
i skolan, alternativt inom fritidsgårdsverksamheten. I arbetet med sådan metod är
polisen möjlig att bjuda in till arbetet som sker riktat till barnen/ungdomarna.
Polisen kommer att erbjuda skolor i kommunen utbildning inom området pågående
dödligt våld.

Trygga offentliga miljöer
Upplevd trygghet är en grundläggande förutsättning för viljan att vistas i offentliga
rum. De offentliga rummen ska vara tillgängliga för alla att vistas i oavsett kön, sexuell
läggning, ålder, religiös eller etnisk tillhörighet. I samhällsplaneringen är det viktigt att
bidra till att förebygga brott och främja trygghet i offentliga rum och i människors
närmiljöer.
•

Kommunen arbetar idag med det digitala systemet Embrace och
lägesdelningsmetoden Effektiv Samordning Trygghet (EST). Inom ramen för dessa två
tillvägagångssätt bidrar flertalet aktörer med uppdaterade lägesbilder från respektive
verksamhet och tillsammans skapas en övergripande och uppdaterad lägesbild som,
vid behov, ligger till grund för gemensamma insatser. Polisen är en viktig
samverkanspartner i detta arbete och bidrar dagligen med polisrapporter och
senaste polisiära lägesbilder som möjliggör ett gemensamt förebyggande arbete för
att skapa trygga offentliga miljöer.

• Polisen genomför sedan 2020 årliga trygghetsmätningar med ett frågebatteri som
fokuserar på invånarnas känsla av trygghet, trygghet i den offentliga miljön i
närområdet och utsatthet för brott. Resultatet avses ligga till grund för gemensamma
insatser och ett analysarbete av resultatet genomförs tillsammans med kommunen.
•

Metoderna ‘Grannstöd’ och ‘Grannsamverkan’ förvaltas gemensamt av kommunen
och polisen där kommunen sköter kontaktlistorna för de två metoderna och skickar
ut löpande nyhetsbrev. Tillsammans genomförs utbildning av nya kontaktpersoner
(Grannsamverkan) och nya förare (Grannstöd) och polisen sammanställer statistik en
gång/månad för utskick

•

Sveriges kommuner har alla ett uppdrag att bedriva systematisk tillsyn enligt
alkohollagen och att bevilja serveringstillstånd för restaurangverksamheter som avser
att sälja alkoholhaltiga drycker. Kommunens alkoholhandläggare ska göra
systematiska tillsynsbesök då detta ingår i den avgift som krögarna betalar i samband
med serveringstillstånd. Detta sker tillsammans med Polisen som samverkanspartner
och vid behov även brandförsvaret och Skatteverket.

•

Tre gånger om året genomför Enheten för Trygghet och
Prevention trygghetsvandringar där Polisen är en given samverkanspartner
tillsammans med räddningstjänsten. Övriga deltagare är boende och verksamma i det
område som besöks. Syftet med dessa vandringar är att genom okulära besiktningar
se vad som kan påverka den upplevda tryggheten och åtgärda detta, så som att
beskära träd och buskage, se över armatur och helhetsintrycket av det offentliga
rummet. Områden som blir aktuella för trygghetsvandringar väljs baserade på
inkomna önskemål av boende och verksamma i området.

•

Kommunen samordnar föreningsdriven nattvandring, som vid varje pass leds av en
utbildad vandrarvärd. Denna utbildning genomför kommun och polis tillsammans.

•

I det samhällsfokuserade projektet Omdaning Bro som startade våren 2021 är polisen
en samverkanspartner som har deltagit i framtagandet av de handlingsplaner som
under 2022 ska förverkligas och kommer även att fortsätta vara viktig då ett stort
fokus inom projektet ligger på trygghet i den offentliga miljön. Här är polisens
närvaro av stor vikt både genom synlighet i att besöka kommundelen ofta likväl som i
ett deltagande i kommunens medborgardialoger.

•

Utifrån Polisens trygghetsmätning 2021 ses vårdslös körnings av MC/moped som ett
problem av många (58%). För att få till en förändring i detta kommer Polisen och
kommunen samverka för att upplysa om riskerna med vårdslös körning samt se över
möjligheterna till att ytterligare försvåra körning på exempelvis gång- och cykelvägar.

Ungdomar i riskzon
Ett preventivt arbete riktas ofta till barn och unga, då insatser till denna målgrupp enligt
forskning har störst effekt, och kallas “tidiga insatser”. För att identifiera unga i riskzon
och arbeta för att förebygga att unga inleder och/eller fortsätter en socialt avvikande
bana i form av exempelvis kriminalitet eller missbruk, är fokusområde Ungdomar i
riskzon av största vikt.
•

För att nå ut till våra invånare kommer kommun och polis verka för att genomföra
gemensamma föreläsningar för föräldrar vid skolstart med avsikt att informera
föräldrar och vårdnadshavare om vad kommun och polis gör och vilken hjälp som
finns att få.

•

SIG (Social Insatsgrupp) är en strukturerad samverkansform på lokal nivå med
föräldrar, socialtjänst, polis, skola och andra viktiga aktörer som individinriktat
samverkar för att stödja den unge upp till 18år att upphöra med kriminella
handlingar. På kommunens Barn- och Ungdomsenhet kommer från hösten 2021 en
samordnare för SIG - Sociala Insatsgrupper - att arbeta. I tät samverkan med polisen
kommer man att erbjuda stöd till unga kriminella eller unga som riskerar att bli
kriminella.

•

Orossamtal/förebyggande samtal med föräldrar till ungdomar i riskzon sker
skyndsamt och gemensamt av lokalpolisen och socialtjänsten. Detta riktar sig till
föräldrar till ungdomar som uppvisar tendenser till att vara på väg in i missbruk eller
annan kriminalitet och som därmed riskerar att allvarligt påverka dennes utveckling.

Operativ polispersonal får kontinuerligt kännedom om vad som händer i
lokalsamhället. En del av den information och de tips som förs fram berör ungdomar
som är på väg in i en negativ livsstil. Metoden kan även användas för ungdomar
under 15 år där socialtjänsten inte begär LUL-utredning (lagen om unga
lagöverträdare) inom ramen för socialtjänstens förhandsbedömning.
•

Kommunens beroendemottagning kommer att samverka med polisen för att utveckla
och förbättra samverkan mellan polis och beroendemottagning i arbete mot
narkotika och ungdomar.

•

Polis och kommun deltar månadsvis i lokala EST-möten där man områdesvis gör
gemensamma kartläggningar, analyser och insatser. I forumet finns också möjlighet
att skapa samverkan på individnivå när sådana behov uppmärksammas. I EST
områdesgrupp deltar bland andra fältassistenter, fritidsgårdar, socialtjänst, skolor,
bostadsbolag, väktare och lokalpolis.

•

Från hösten 2021 kommer kommunen att ha en socialsekreterare från Barn- och
Ungdomsenheten samlokaliserad med polisen, för att öka möjligheten till samarbete
både i arbete riktat till unga i riskzon samt till unga som inlett en kriminell livsstil och
behöver stöd i att bryta dessa strukturer.

11.

Uppföljning

För att möjliggöra en uppföljning till ovan nämnda insatser och aktiviteter ges det i uppdrag
till kommunens brottsförebyggande samordnare och kommunpolisen i
Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro att kvartalsvis genomföra en uppföljning. En
uppföljning kan ske genom en genomgång av respektive insats/aktivitet med återkoppling
från respektive ansvarig aktör exempelvis Socialkontoret, Enheten för Trygghet och
Prevention eller Polisen. Detta för att se att respektive aktör ansvarar och genomför ålagda
insatser. Med underlag så som polisiär aktuell statistik, Polisens trygghetsmätning och
Stockholmsenkäten med flera kopplat till respektive huvudområde finns det en möjlighet
utifrån ett längre perspektiv att se potentiella förändringar i underlaget som ligger till grund
för val av både huvudområden och insatser/aktiviteter.
Uppföljningen kommer att redovisas halvårsvis i EST styrgrupp och i Trygghetsutskottet.

