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Samverkansöverenskommelse mellan Upplands-Bro
kommun och lokalpolisen Järfälla/Upplands-Bro
Upplands-Bro kommun och polisen i lokalpolisområdet Järfälla/ Upplands-Bro
kommun tecknar en gemensam överenskommelse gällande ökad trygghet och
säkerhet för ett hållbart Upplands-Bro. Brottsligheten ska minska och
tryggheten ska öka och inriktningen för samarbetet är en tätare samverkan,
ökad polisiär personaltäthet och tydliga samverkansområden.
Polisen och kommunen har efter framtagande av en gemensam lokal lägesbild
prioriterat följande samverkansområden:
•

Förstärkt kapacitet och övergripande gemensam målbild

•

Ett tryggt Upplands-Bro, inget utsatt område

•

Trygghet på offentlig plats

•

Arbete med ungdomar i riskzon

•

Inbrott i bostad

•

Våldsbejakande extremism

•

Trygghetscenter

•

Vapen och dödligt våld

•

Insatser mot droghandel och öppna drogscener

•

Insatser mot gängkriminalitet och organiserad brottslighet

Insatser ska genomföras, följas upp och ersättas i takt med att arbetet
fortskrider enligt bifogad åtgärdsplan för arbetet.

Struktur för det brottsförebyggande arbetet
Samverkan mellan polisen och kommunen i Upplands-Bro sker på strategisk
nivå med kommunledning genom chefssamråd. Till förebyggande rådet är
samordnare för polisen och kommunen knutna med uppdraget att följa upp de
insatser som beskrivs i denna överenskommelse.
För frågeställningar kring operativ samordning mellan kommun och polis ska
kvartalsvisa avstämningar ske mellan kommunens samordnare och polis.

www.upplands-bro.se

Avstämningarna syftar till att identifiera eventuella frågeställningar som
behöver lösas för överenskommelsens genomförande.

Åtgärdsplan
Polisen och kommunen åtar sig att arbeta med samverkansområdena i enlighet
med den åtgärdsplan som är framtagen (bilaga 2). Åtgärdsplanen innehåller
uppgifter om vilka insatser som ska genomföras och vem som ansvarar för
respektive insats samt uppgifter om uppföljning av de olika insatserna.

Uppföljning av överenskommelsen
Chefssamrådet ansvarar för att löpande följa upp överenskommelsen vid rådets
ordinarie möten enligt överenskommelsens frekvens. Överenskommelsen i sin
helhet ska följas upp efter halva tiden för att säkerställa att arbetet går i rätt
riktning. Halvtidsuppföljningen ska omfatta:
•

Hur väl samverkansformerna upplevs fungera

•

Insatsernas genomförande

•

Resultatet av insatserna och om det bidrar till det övergripande syftet att
öka tryggheten.

Bilagor
Nedan angivna handlingar ligger till grund för åtaganden enligt
överenskommelsen:
•

Åtgärdsplan 2020

Giltighetstid
Överenskommelsen löper från 2020-02-01 till och med 2020-12-31.
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