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Halvårsuppföljning 
Samverkansöverenskommelse 2022–2023   

 
Förslag till beslut  
 

Trygghetsutskottet godkänner halvårsuppföljning 
samverkansöverenskommelse kommun/polis.  

  

Sammanfattning  
 

Detta är en halvårsuppföljning av samverkansöverenskommelse och 

åtgärdsplan kommun/polis 2022-2023.   
  
Uppföljningen utgår från åtgärdsplanen i form av en tabell över 

samverkansområden där Upplands-Bro kommun och lokalpolisområde 
Upplands-Bro/Järfälla ska samverka i syfte att öka tryggheten och säkerheten 

för ett hållbart Upplands-Bro. I uppföljningen står först den övergripande 
definitionen av området och därunder i tabellform de olika insatserna i 
åtgärdsplanen, samt under insatsen en kort uppföljning av hur arbetet fortgår.   

  
Följande är de prioriterade fyra huvudområdena för samverkan.  

  
 Inget utsatt område i Upplands-Bro  
 Våld   

 Trygga offentliga miljöer   
 Ungdomar i riskzon   

  

Beslutsunderlag  
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 juni 2022.  

 KS 21/0531 Samverkansöverenskommelse 2022/2023  
  

Ärendet  
 

Detta är en halvårsuppföljning av samverkansöverenskommelse och 

åtgärdsplan kommun/polis 2022–2023.   
 

Uppföljningen utgår från åtgärdsplanen i form av en tabell över 

samverkansområden där Upplands-Bro kommun och lokalpolisområde 
Upplands-Bro/Järfälla ska samverka i syfte att öka tryggheten och säkerheten 
för ett hållbart Upplands-Bro.   
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I uppföljningen står först den övergripande definitionen av området och 

därunder i tabellform de olika insatserna, samt under insatsen en kort 
uppföljning av hur arbetet fortgår.   
 

Följande är de prioriterade fyra huvudområdena för samverkan.  

   
 Inget utsatt område i Upplands-Bro  

 Våld   
 Trygga offentliga miljöer   
 Ungdomar i riskzon   

 
  

1. 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.   
 

Insats 1:1  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.  
 

Uppföljning  Sedan mars 2022 har Trygghet och Prevention en 

Folkhälsosamordnare vars fokus bland annat 
kommer att vara ANDTS. Arbetet med 

handlingsplanen pågår och leds av 
Folkhälsosamordnare.  
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Insats 1:2  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. 
  

Uppföljning  Lovverksamhet för målgruppen har varit i lokalen i 
Korpstigen 25, vecka 25-33.   
 

Verksamheten var mycket välbesökt och 
återkommer till höst- och jullov. 

 
Inga planerade aktiviteter tillsammans med polisen 
men överenskommelse att vid behov initiera 

samverkan, exempelvis vid oro för barn som 
besöker verksamheten.    
 

  

Insats 1:3  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.  
 

Uppföljning  Projektet fortlöper och samverkan fungerar bra. En 
sammanställning av metoden beräknas vara klart 
under hösten 2022.   

 

  

Insats 1:4  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 
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kriminellt leverne och då ska kunnas erbjudas hjälp 

med detta.   
 

Uppföljning  Detta löper på och fungerar väl, med ett par individer 
som tagit del av insatsen.  
 

Implementering av GVI (Group Violence 
Intervention) är pågående. Polisen har sedan 

årsskiftet en särskilt utsedd kontaktperson för GVI 
och avhopparverksamheten. Upplands-Bro har en 
projektledare samt deltar i styrgrupp och tillsätter 

under hösten även koordinatorer i berörda kontor. 
 

  
  

Insats 1:5  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.   

 

Uppföljning  Bro utveckling platssamverkan har startat en 
särskild trygghetsgrupp där kommun och polis 

deltar. Genom Bro utveckling har diverse insatser 
har genomförts, bland annat trygghetsbesiktningar, 

narkotikasök med hund i området Fjärilsstigen 
samt information till bovärdar kring narkotika - vad 
en kan vara uppmärksam och hur en ska agera vid 

diverse fynd.   
 

  
  

Insats 1:6  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.  
 

Uppföljning  Det har ännu inte tillsatts fler poliser, med 
anledning av ekonomi och nuvarande resurser.   

  

Insats 1:7  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 
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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.  

 

Uppföljning  Kommunpolis skickar dagliga rapporter, som av 

trygghetssamordnare rapporteras in i Embrace. 
Polis och trygghetssamordnare har avstämningar 
kring lägesbilden varannan vecka samt deltar i 

EST-möten i samtliga områdesgrupper tillsammans 
med andra aktörer från exempelvis, fritids, skola , 

fastighetsbolag och socialkontor. Polis är också 
representerade i EST styrgrupp som sammankallas 
av kommunen. 

 

  

2. 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.  

  
  
  

Insats 2:1  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.   
 

Uppföljning  Det finns en samverkansgrupp och utifrån 
uppföljning av samverkansöverenskommelsen 
fungerar det bra, polis, kommun, kvinnojour och 

bostadsbolag deltar.  
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Insats 2:2  För att uppmärksamma samt mobilisera mot våld i 
nära relationer har Upplands-Brohus 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.   

 

Uppföljning  Pågår och tas upp i samverkansgruppen våld i nära 
relationer. Kommunpolis har haft ett möte med 

Upplands-Bro hus kring arbetet med Huskurage 
som pågår. 

  

  

Insats 2:3  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. 
   

Uppföljning  Utbildning i att arbeta med metoden Machofabriken 
erbjuds genom Trygghet och preventions 
samordnare, till bland annat högstadieskolorna i 

kommunen, och arbetet har påbörjats på Broskolan 
med stöd av fältassistenter. Planen är att fler skolor 

ska starta upp arbetet till hösten.    
  

  

Insats 2:4  Polisen kommer att erbjuda skolor i kommunen 
utbildning inom området pågående dödligt våld.   

Uppföljning  Information om möjligheten att boka in polisen för 
detta har getts till utbildningskontorets 

ledningsgrupp. Polis har blivit inbjuden till 
Upplands-Bro Gymnasiet och besökte 
personalgruppen på ett APT under våren.  

 

  

  
 

  

3. 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 
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tillhörighet. I samhällsplaneringen är det viktigt att bidra till att 

förebygga brott och främja trygghet i offentliga rum och i människors 
närmiljöer.   

  

Insats 3:1  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.  
 

Uppföljning  Polisen skickar dagligen rapporter som läggs in i 
Embrace. Rapportering i Embrace utvecklas och 
utökas kontinuerligt. 

 

  

Insats 3:2  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.   

 

Uppföljning  I Stockholm har beslut tagits att under 2022 endast 
genomföra trygghetsmätningen i två kommunen. 

Upplands-Bro kommun innefattas inte i denna 
trygghetsmätning under 2022.   

 

  

Insats 3:3  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. 
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Uppföljning  Arbetet med Grannstöd och Grannsamverkan 

fortgår och fungerar bra. Nya förare har utbildats 
och träffar sker regelbundet. Statistik från polisen 

skickas även ut.   
 

  

  

Insats 3:4  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.  

 

Uppföljning  Tillsynsinsatser har skett på flertal 
restaurangverksamheter vid två tillfällen där 

alkoholhandläggare och polis deltagit.   
 

  

Insats 3:5  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.    

 

Uppföljning  Trygghetsvandring i Bro genomfördes i april 2022 
och två till, i Brunna och Kungsängen, är planerade 

för hösten 2022.  
 

  

Insats 3:6  Kommunen samordnar föreningsdriven 
nattvandring, som vid varje pass leds av en 

utbildad vandrarvärd. Denna utbildning genomför 
kommun och polis tillsammans.  
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Uppföljning  Fungerar väl och leds av kommunpolis och 

fältassistenter från Trygghets- och 
Preventionsenheten. Två utbildningstillfällen har 

hållits för ett trettiotal nya vandrarvärdar.  
  

  

Insats 3:7  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.  

 

Uppföljning  Polis närvarar både på möten med Omdaning Bro 

samt i dialoger.    

  

Insats 3:8  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.   
 

Uppföljning  I centrala Bro har den fysiska miljön setts över och 
vissa förändringar har gjorts för att försvåra 
körning. Uppfattningen är att det inte längre 

upplevs som ett stort problem. Inga rapporter kring 
detta har inkommit i Embrace, vilket talar för att 

uppfattningen stämmer.  
  

  

  
  

  

4. 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 
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kriminalitet eller missbruk, är fokusområde Ungdomar i riskzon av största 

vikt.   
  

Insats 4:1  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.  
 

Uppföljning  Planering kring detta pågår, framför allt av 

kommunens folkhälsosamordnare och 
kommunpolis. Kommunpolis har ett upparbetat 

samarbete med Upplands-Bro Gymnasium och har 
för avsikt att vara med på föräldramöte vid uppstart 
av terminen.   

 

  

Insats 4:2  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.  

 

Uppföljning  En socialsekreterare på Barn och ungdom har ett 

särskilt fokus på SIG- arbetet, vid sidan av sitt 
ordinarie arbete. Under året har en person varit 
aktuell för insatsen och ytterligare en är på väg att 

startas upp.   
  

SIG-samordnaren har ansett att behov funnits hos 
flera individer, men utifrån rådande resurs inte haft 
möjlighet att påbörja fler insatser. Utifrån att SIG 

är en intensiv insats har polisen kapacitet att ha två 
klienter aktuella åt gången. 

  
Samarbetet mellan socialtjänst, fältassistenter och 
polis har fungerat bra, och samarbetet med 

skolorna har även utvecklats till det bättre genom 
bland annat tätare dialog.  
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Till hösten 2022 görs en utökad satsning där både 

koordinator och socialsekreterare kommer att 
avsättas för att arbeta med SIG/SSPF (Skola, 

socialtjänst, polis, fritid) och stärka förmågan och 
möjligheten att ännu tidigare upptäcka barn och 
unga i risk, för exempelvis kriminalitet eller 

missbruk.   
 

  

Insats 4:3  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.  

 

Uppföljning  Socialtjänsten och polisen har en tät dialog i 

ärenden där det finns en delad oro. Polisen har även 
deltagit i en del anmälningsmöten.  
 

Utöver detta samverkar socialtjänst och polis kring 
de SIG-insatser som pågår, samt kommer att starta 

upp arbete enligt metoden SSPF (Skola, 
Socialtjänst, Polis, Fritid) från september 2022, för 
att ytterligare stärka möjlighet och förmåga att 

identifiera och fånga upp barn och unga i risk.  
 

Polisen underrättar via orosanmälningar i de 
ärenden där en oro för målgruppen finns.   

 

  
  

Insats 4:4  Kommunens beroendemottagning kommer att 
samverka med polisen för att utveckla och förbättra 
samverkan mellan polis och beroendemottagning i 

arbete mot narkotika och ungdomar.  
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Uppföljning  Utöver den samverkan som sker i gemensamt 

deltagande i EST områdesmöten, samt under en 
föräldraföreläsning, har ingen specifik samverkan 

förekommit.  
 
Hösten har inletts med ett möte mellan Trygghets- 

och preventionsenheten, kommunpolis och 
Härnevimottagningen där dialog påbörjats kring att 

vidare utveckla och förstärka samverkan kring 
narkotika, särskilt med fokus på unga. 
 

  

Insats 4:5  Polis och kommun deltar månadsvis i lokala EST-

möten (Effektiv Samordning för Trygghet) 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.   

 

Uppföljning  EST-arbetet fortgår och är under utveckling. 
Arbetet struktureras ytterligare under hösten 2022 

för att utveckla arbetet främst gällande 
gemensamma analyser och insatser, i enlighet med 

metoden. 
 
EST- arbetet har i vissa fall lett till samverkan på 

individnivå.  
  

  

Insats 3:6  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.   

 

Uppföljning  En socialsekreterare har arbetat delvis från polisens 

lokaler och planen är att utöka det till två tjänster, 
då det är skört att bara ha en person knuten till den 
samverkan.  

 
Denna samarbetsform upplevs mycket gynnsam av 

både socialtjänst och polis.   
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Barnperspektiv  
 

Ett barnperspektiv är tydligt närvarande i samverkansöverenskommelsen och 
åtgärdsplanen mellan Upplands-Bro kommun och Lokalpolisområde 

Järfälla/Upplands-Bro, där många samverkansområden syftar till att förebygga 
att barn och unga hamnar i socialt normbrytande beteende, exempelvis 

kriminalitet eller missbruk. Samverkansöverenskommelsen syftar till att främja 
och skapa trygghet och bidra till ett hållbart samhälle och en god miljö för barn 
och unga att växa upp i. Denna uppföljning är ett sätt att säkerställa att arbetet 

går åt rätt håll, och därmed för barnens bästa.   

  
  

  
  
 

  
  

  
  

  
Ida Texell   
Kommundirektör  Camilla Stark  

  Enhetschef Trygghets- och 
preventionsenheten 

  

  
  

  

Bilagor  
1. KS 21/0531 Samverkansöverenskommelse 2022/2023  

 

Beslut sänds till  
 

Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro 
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Kommunledningskontoret 
 Datum     

Ulrica Berglöf Lilja 
ANDTS- och brottssamordnare 
Avdelningen för trygghet och säkerhet 

2021-10-14     

  

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 

 
 

  
  
  

 

Samverkansöverenskommelse mellan Upplands-Bro 
kommun och Järfälla och Upplands-Bro lokalpolisområde 

 

Upplands-Bro och polisen i lokalpolisområdet Järfälla/Upplands-Bro kommun 

tecknar en gemensam överenskommelse gällande ökad trygghet och säkerhet 

för en säker, trygg och hållbar kommun. Målet är att brottsligheten ska 

minska och tryggheten ska öka. För att uppnå detta måste vi arbeta 

tillsammans genom en tät samverkan och tydliga samverkansområden med 

regelbundna avstämningar och genom att kommunicera resultat till 

invånarna.  

 

Baserat på kommunens arbete med kartläggning (Embrace och EST-

områdesgrupper) och polisens trygghetsmätning samt löpande statistik har en 

gemensam lokal lägesbild tagits fram med fyra följande prioriterade 

samverkansområden: 

 

- Inget utsatt område i Upplands-Bro 

- Våld 

-  Trygga offentliga miljöer 

- Ungdomar i riskzon 

 

Insatser ska genomföras, följas upp och om behov uppstår, justeras.  

 

Struktur för det brottsförebyggande arbetet 

Samverkan mellan polisen och Upplands-Bro kommun sker på flertalet nivåer, 

strategisk likväl som operativ. På den strategiska nivån ser samverkan genom 

EST styrgrupp och på operativ nivå sker avstämningar löpande i flertalet 

forum. Kvartalsvisa avstämningar ska dock ske mellan kommunens 

samordnare och utpekad ansvarig polis. Avstämningarna syftar till att 
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identifiera eventuella frågeställningar som behöver lösas för 

överenskommelsens genomförande.  

 

Åtgärdsplan 

Polisen och kommunen åtar sig att arbeta med de fyra utpekade 

samverkansområdena i enlighet med en åtgärdsplan som är framtagen (bilaga 

1). 

 

Bilagor 

Nedan angivna handlingar ligger till grund för åtaganden enligt 

överenskommelsen: 

- Åtgärdsplan 2022 

 

Giltighetstid 

Överenskommelsen löper från 2022-01-01 till och med 2023-12-31. 

 

 

 

 

Ort och datum  Ort och datum 

 

 

Torgny Söderberg  Ida Texell 

Lokalpolisområdeschef  Kommundirektör 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Camilla Stark 

   

Kommunledningskontoret  

   

camilla.stark@upplands-bro.se 

2022-08-23 KS 22/0091  

Trygghetsutskottet 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Medborgarlöfte  

Förslag till beslut 

Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att anta medborgarlöfte 2022-

2024 

Sammanfattning 

Trygghetsutskottet beslutade den 18 februari 2022 att uppdra Kommundirektör 

att gemensamt med Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro ta fram ett förslag 

på gemensamt medborgarlöfte. 

Medborgarlöftet är en del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande 

arbete som kommun och polis har ett gemensamt ansvar för. Som underlag till 

det lokala medborgarlöftet ligger flertalet genomförda dialoger, både med 

medborgare, näringsliv och medarbetare.  

Under perioden kommer lokalpolisen Järfälla/Upplands-Bro och Upplands-Bro 

kommun att särskilt fokusera på en ökad synlighet och kommunikation med 
medborgare, ungdomsfrågor, narkotika samt nätverksrelaterad kriminalitet. 

Prioriterat område är Bro, men samtliga områden i kommunen berörs.  

Medborgarlöftet är giltigt från och med beslutsdatum i Kommunstyrelsen till 

och med den 31 december 2024. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 juni 2022. 

 KS 22/0091 Medborgarlöfte 2022-2024 

Ärendet 

Trygghetsutskottet beslutade den 18 februari 2022 att uppdra Kommundirektör 

att gemensamt med Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro ta fram ett förslag 

på gemensamt medborgarlöfte. 

Medborgarlöftet är en del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande 

arbete som kommun och polis har ett gemensamt ansvar för. Som underlag till 

det lokala medborgarlöftet ligger flertalet genomförda dialoger, både med 

medborgare, näringsliv och medarbetare.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
   KS 22/0091 

 
 

 

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens styrmodell och ett sätt för 

polisen att komma närmare medborgaren. Ett medborgarlöfte är ett åtagande 

gentemot medborgarna som polis och kommun kan göra i samverkan, gärna 

även med andra samverkansparter. Medborgarlöften tar upp åtgärder som 

ligger nära medborgarnas vardag och som passar att kommunicera. 

Medborgarlöftet är på så vis samverkansöverenskommelsens publika och 

kommunikativa del. 

Under perioden kommer lokalpolisen Järfälla/Upplands-Bro och Upplands-Bro 

kommun att särskilt fokusera på en ökad synlighet och kommunikation med 
medborgare, ungdomsfrågor, narkotika samt nätverksrelaterad kriminalitet. 

Prioriterat område är Bro, men samtliga områden i kommunen berörs.  

Medborgarlöftet är giltigt från och med beslutsdatum i Kommunstyrelsen till 
och med den 31 december 2024. 

Barnperspektiv 

En samverkan mellan kommun och polis för ett tryggare och säkrare 

närsamhälle är gynnsamt för alla medborgare, och kan bidra till en tryggare 

och säkrare plats för barn och unga att växa upp på. Medborgarlöften baseras 

på medborgarnas lägesbild och där ingår även gruppen barn och unga, i 

processen med framtagande av ett medborgarlöfte har ungas perspektiv 

inhämtats. Barn och ungas situation särskilt utpekats och kommer därmed 

prioriteras i ett medborgarlöfte.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
   KS 22/0091 

 
 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Camilla Stark 

 Enhetschef Trygghets- och 

preventionsenheten 

 

 

 

 

Bilagor 

1. KS 22/0091 Medborgarlöfte 2022-2024 

 

Beslut sänds till 

 Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro 
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Kommunledningskontoret 
 Datum     

Trygghets- och säkerhetsavdelningen 2022-06-23     
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Medborgarlöfte i Upplands-Bro 2022-2024 
Polisen och Upplands-Bro kommun kommer under 2022-2024 särskilt fokusera 

på att tillsammans arbeta för en tryggare miljö i kommunen.  

Informationsinsamling 

Medborgarlöftet är en del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande 

arbete som kommun och polis har ett gemensamt ansvar för. Som underlag till 

det lokala medborgarlöftet ligger flertalet genomförda dialoger, både med 

medborgare, näringsliv och medarbetare. Information kring den lokala 

lägesbilden uppdateras även i de aktuella samverkansforum mellan kommun 

och polis som genomförs kontinuerligt. 

 

Medarbetardialoger har genomförts med både Upplands-Bro kommun och 

Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro. Öppna medborgardialoger har 

genomförts på offentliga platser runt om i kommunen vid fyra innan 

annonserade tillfällen. Information från näringslivet har inhämtas genom polis 

och trygghetssamordnares medverkan under Näringslivsdagen våren 2022. Ett 

ungdomsperspektiv har erhållits genom öppna dialoger på Upplands-Bro 

gymnasium och vid två tillfällen har seniorer bjudits in för samtal för att 

tillförsäkra även ett specifikt seniorperspektiv.  

 

Utöver detta har statistik, enkätsvar och tidigare samverkansöverenskommelse 

legat till grund för informationen till medborgarlöftet.  

 

Lägesbilden 

I samverkansforum samt i dialoger har stort fokus hamnat på ungdomsfrågor. 

Ungdomar utan fritidssysselsättning ses i riskzon för att rekryteras till 

kriminella nätverk, men även när det gäller risk för brottslighet eller annat 

otrygghetsskapande. Önskemål har funnits att satsa mer på aktiviteter för 

ungdomar samt för kommuninnevånare över lag.  

 

I medarbetardialoger har stort fokus legat på ungdomar och narkotika, samt 

narkotikans konsekvenser i form av kriminalitet och skadegörelse. I 

medborgardialoger har gängkriminalitet och den grövre brottsligheten upplevts 

som prioriterade områden. Särskilt utpekad otrygg plats är framförallt centrala 

Bro.   
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Det framkommer ofta i medborgardialoger en önskan om polisen och 

kommunens synlighet i offentlig miljö, som en trygghetsskapande faktor i sig. 

Sammanfattningsvis kan sägas att medborgare upplever sig trygga när platsen 

är väl belyst och befolkad, när en känner många i sitt närområde samt vid 

naturlig synlighet av polis, väktare och andra trygga vuxna – inte bara när brott 

begåtts.  

 

Det framkommer i dialoger med seniorer att stor del utsatts för 

telefonbedrägerier.  

 

Medborgardialogerna har upplevts som mycket positiva och trygghetsskapande 

aktiviteter där polis/kommun och kommunmedborgare kunnat mötas för att 

utbyta information och synpunkter. Det framkommer att både polis och 

kommun behöver förbättra sin kommunikation ut till medborgare kring de 

trygghetsinsatser som redan idag görs i kommunen.  

 

Det här ska vi göra 

Under perioden från beslutsdatum 2022 till och med december 2024 kommer 

lokalpolisen Järfälla/Upplands-Bro och Upplands-Bro kommun att särskilt 

fokusera på en ökad synlighet och kommunikation med medborgare, 

ungdomsfrågor, narkotika samt nätverksrelaterad kriminalitet. Prioriterat 

område är Bro, men samtliga områden i kommunen berörs.  

I vårt medborgarlöfte till dig som bor i Upplands-Bro kommer polis och 

kommun att göra följande:  

• Tillsammans med kriminalvården implementera GVI (Group Violence 

Intervention) under 2022- 2023. Arbetet med GVI riktar sig mot den 

grövsta brottsligheten och skjutvapenvåldet i vårt samhälle och tar 

krafttag mot den nätverksorganiserade brottsligheten.  

 

• Minst en gång per termin genomföra mobila medborgardialoger i 

Upplands-Bro kommun med hjälp av kommunbuss och polisbil. Dessa 

dialoger har ett tydligt trygghetsfokus och förutom öppna samtal 

kommer information kring det trygghetsarbete som görs i kommunen 

att ges, och önskemål och tankar från kommunmedborgare att inhämtas.   

 

• Genomföra minst två tematräffar/informationsträffar per termin riktade 

till medborgare i Trygghetscenter i Bro. Under ovan nämnda mobila 

medborgardialoger kommer förslag på teman inhämtas av medborgare 

och redan planerade träffar kommer att presenteras och bjudas in till.  

 

• Under 2022 sammanställa en modell för att öka barn och ungas 

samhällstillit, där kommun och polis medverkar. Modellen innefattar 
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strukturerade möten mellan polis och barn/ungdomar barn där unga är 

delaktiga i utformningen. 

 

• Genomföra minst fyra i förväg planerade narkotikainsatser i samverkan 

Lokalpolisområde Järfälla/Upplands- Bro och Härnevimottagningen i 

Upplands-Bro. 

 

• Minst en gång per läsår bjuda in föräldrar till en föreläsning med fokus 

narkotika, ungdomar och kriminalitet samt vid önskemål medverka på 

skolornas föräldramöten med syfte att visa synlighet samt ge info kring 

ovan. 

 

• Per år genomföra minst sex i förväg planerade 

synlighetsinsatser/trygghetsinsatser, framförallt med fokus på centrala 

Bro. Planerade tillfällen där polis, kommunal verksamhet och 

civilsamhället finns på plats i det offentliga rummet tillsammans. 

 

• Ge ut information till seniorer om hur en kan skydda sig mot 

bedrägerier. 

 

Förväntad effekt 

Syftet med medborgarlöftet är att tillgodose de önskemål som medborgarna 

framfört under medborgardialogerna. Genom ovan beskrivna åtgärder 

förväntas området bli en tryggare miljö för de som vistas i områdena.  

Följ med i hur det går! 

Löftet ska följas upp under giltighetstiden och kommer att kommuniceras till 

medborgarna främst på polisens och kommunens hemsidor samt i sociala 

medier. Detta kan även kommuniceras vid öppna dialoger på Trygghetscenter 

och genom kommunbussen, samt vid gemensamma insatser.   
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