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Inledning

Inledning
Nedanstående tabell redovisar de insatsområden där Upplands-Bro kommun
och lokalpolisområde Upplands-Bro/Järfälla ska samverka i syfte att öka
tryggheten och säkerheten för ett hållbart Upplands-Bro.
Insatserna ska löpande följas upp i det gemensamma chefssamrådet. Insatserna
kan förändras mot bakgrund av nya behov eller ny kunskap inom området.
Insatserna ska bedrivas under hela samverkansperioden om inget annat nämns.

1.1

Huvudområden för samverkan

Huvudområdena för samverkan tecknas i tio områden. Under varje område
beskrivs kortfattat ett antal insatser som sker i samverkan som bedöms bidra till
det övergripande målet om en ökad trygghet och säkerhet för ett hållbart
Upplands-Bro.
•

•

•

•

•
•
•
•

•
•

Förstärkt kapacitet och övergripande målbild
Kommun och polis prioriterar arbetet utifrån samverkansöverenskommelsen
och arbetar utifrån en gemensam målbild
Ett tryggt Upplands-Bro, inget utsatt områden
Samverkan för att motverka utanförskap och segregation. Platssamverkan
genom partnerskap i Bro BID.
Trygghet på offentlig plats
Tematiska områden; krogtillsyn, trygghetvandring, lägesbild och
kamerabevakning.
Arbete med ungdomar i riskzon
Aktivt arbete för att upptäcka tidigare okända narkotikamissbrukare. Samtal
med föräldrar till ungdomar i riskzon. Social insatsgrupp med samverkan på
individnivå. Samverkan mellan skola och polis.
Inbrott i bostad
Stärkt grannsamverkan och grannstöd.
Våldsbejakande extremism
Omfattar konsultationsforum.
Trygghetscenter
Områdeskontorsverksamhet förläggs till trygghetscentret.
Skjutvapen och dödligt våld
Strategi för att motverka vapeninnehav i kommunen samt strategi för att
motverka dödligt våld.
Insatser mot droghandel och öppna drogscener
Strategi för att motverka droghandel och öppna drogscener i kommunen
Insatser mot gängkriminalitet och organiserad brottslighet
Strategi för att motverka gängkriminalitet och organiserad brottslighet i
kommunen
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Gemensam kapacitet och övergripande
gemensam målbild

Gemensam kapacitet och övergripande
gemensam målbild
Definition

Kommun och polis prioriterar samarbetet utifrån
samverkansöverenskommelsen och arbetar utifrån en
gemensam målbild om ökad trygghet och ökad säkerhet för att
skapa ett hållbart Upplands-Bro.
Kommun och polis har för avsikt att resurssätta arbetet inom
överenskommelsen för att nå den gemensamma målbilden.
Under perioden ska samverkan förtätas och polisens
personaltäthet öka.

Mål och syfte för samverkan Mål:
Att Upplands-Bro kommun långsiktigt ska vara en trygg och
socialt hållbar kommun där resurser möter behoven.
Att den brottsrelaterade otryggheten i kommunen ska minska
och att kommuninvånarna ska känna trygghet.
Syfte:
Att kommun och polis tillsammans ska ha en gemensam
kapacitet att möta utmaningar och behov i kommunen kopplat
till brottsrelaterad otrygghet samt att kommun och polis ska
arbeta utifrån en gemensam målbild. Den övergripande
målbilden tecknas av denna överenskommelse i och med de
samverkansområden som beskrivs.
Utmaningar/prioritering

En gemensam lägesbild ska syfta till att hantera utmaningar och
utveckla gemensamma prioriteringar.

Åtaganden för respektive
part

Kommunen:
Har ett resurssatt och samordnat brottsförebyggande arbete på
flera nivåer med tydligt mandat i uppdragen kopplat till
överenskommelsen.
Polisen:
Verkar aktivt för att minska brottsligheten i kommunen utifrån
överenskommelse och har en poliskapacitet som möter
behoven utifrån rådande lägesbild.
Polis och kommun kommer överens om en gemensam
övergripande målbild för arbetet.

Uppföljning

Löpande regelbundna avstämningar, utsättningsmöten och
lägesbildsmöten. Uppföljning av gemensamt uppsatta mål.

4

Åtgärdsplan

Ett tryggt Upplands-Bro, inget utsatt
område

Ett tryggt Upplands-Bro, inget utsatt
område
Definition

Definitionen av ett utsatt område är ofta ett område med
utbredd socioekonomisk problematik och segregation. Enligt
polisens nationella 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 idag Finnsta definierat som ett utsatt område.
Området innefattar hyresrättsområdet i både Finnsta och Råby.
Kommunen och polisen ska genom aktiv samverkan tillse att
utsatta områden inte förekommer inom Upplands-Bro.

Mål och syfte för samverkan Mål:
Att Upplands-Bro kommun inte ska ha några utsatta områden.
Att Bro Finnsta inte ska vara ett utsatt område.
Syfte:
Att genom främjande och förebyggande insatser i nära
samverkan med polisen se till att alla områden i kommunen är
socialt hållbara.
Utmaningar/prioritering
Åtaganden för respektive
part

En gemensam strategi ska syfta till att hantera utmaningar och
utveckla gemensamma prioriteringar.
Kommunen:
Arbetar aktivt för att minska och motverka segregation genom
kommunövergripande insatser på flera nivåer. Polisen verkar
aktivt för att motverka etablering av kriminella gäng i
kommunen.
Polisen:
Arbetar riktat för att förebygga rekrytering till gäng och andra
destruktiva grupperingar.
Båda parter ingår i BID-samarbetet i Bro och arbetar ihop med
bostadsbolag, näringsliv och civilsamhälle för att motverka
utsatta bostadsområden och öka trivsel och trygghet i Bro.

Uppföljning

Löpande regelbundna avstämningar, utsättningsmöten och
lägesbildsmöten. Uppföljning av gemensamt uppsatta mål.
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Trygghet på offentlig plats

Trygghet på offentlig plats
4.1

Krogtillsyn

Definition

Strukturerat arbete i krogmiljö där polis och kommun
gemensamt gör tillsyn i krogmiljö för att kontrollera att
ansvarig förhåller sig till de regler som förväntas.

Mål och syfte för samverkan Strukturerat arbete i krogmiljö med syfte att sänka
berusningsgraden.
Målet med arbetet är att därmed minska antalet våldsbrott.
Utmaningar/prioritering

Berusningsgraden i krogmiljö har betydelse för hur många
våldsbrott som begås där eller i närheten av krogen. Hög
berusningsgrad ökar risken för våldsbrott.
I alkohollagen stipuleras att den som är märkbart påverkad
inte får serveras alkohol och denne får inte heller vistas i
lokalen.
För att kontrollera att krogar med serveringstillstånd sköter
detta genomför kommun och polisen alkoholtillsyn i enligt
med bestämmelserna i alkohollagen (2010:1622)

Åtaganden för respektive
part

Kommunen:
Kommunens alkoholhandläggare ansvarar för samverkan runt
detta.
Lokalpolisen:
Lokalpolisen medverkar vid kontrollerna.
Andra externa myndigheter, såsom räddningstjänst,
skattemyndighet, tull eller länsstyrelse kan också inbjudas till
medverkan.

Uppföljning

4.2

Protokoll över utförda krogtillsyner.

Trygghetsvandring

Definition

Trygghetsvandringar innebär att en grupp människor går
igenom ett område och systematiskt inventerar det ur
trygghetssynpunkt. Grundtanken är att de som bor och verkar
i lokalsamhället har störst kännedom om det och att deras
erfarenheter är viktiga att ta tillvara. Trygghetsvandringar är
en metod för att få alla olika parter, boende och verksamma i
området, att träffas tillsammans med en arrangör och samtala
om hur området kan bli tryggare och mer trivsamt.
Trygghetsvandringarna sker enligt BRÅ:s koncept.
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Mål och syfte för samverkan

Utmaningar/prioritering

Trygghet på offentlig plats

Syftet med trygghetsvandringen är ett ömsesidigt utbyte
av tankar och synpunkter och en chans att sprida
information och diskutera konstruktiva idéer mellan
boende, kommun, polis och andra intressenter. Målet är att
utifrån inkomna synpunkter identifiera åtgärder som bidrar
till ökad trygghet på platsen.
Vid en trygghetsvandring är det viktigt att se till att alla
berörda i ett område involveras, exempelvis ur ett
jämställdhetsperspektiv, barnperspektiv osv. Detta innebär
krav på att den som samordnar vandringen är medveten
om vilka som är med och vilka frågor som lyfts upp.
Polismyndigheten har ett uttalat mål att ta in
medborgarnas kunskap om vad de upplever som problem
i sin kommun. Trygghetsvandringar, där lokalpolisen
deltar, är ett sätt att ta in medborgarnas perspektiv.

Åtaganden för respektive
part

Kommun och polis prioriterar trygghetsvandringar i de
områden som pekats ut som otrygga i
medborgardialogerna under våren 2018.
Kommunen:
Står som arrangör av trygghetsvandringen och bjuder in
olika intressenter. För vidare synpunkter och förslag som
rör kommunen. Genomför eventuella åtgärder inom
kommunens ansvarsområde.
Lokalpolisen:
Närvarar under trygghetsvandringen och för vidare
synpunkter och förslag som rör lokalpolisen. Genomför
eventuella åtgärder inom lokalpolisens ansvarsområde.

Uppföljning

4.3

Trygghetsvandringarna ska resultera i åtgärder som följs
upp av det lokala förebyggande rådet.

Lägesbild

Definition

Lokala regelbundna möten med fokus på viktiga händelser
och tendenser i kommunen där aktörer som är viktiga för
det trygghetsskapande arbetet i kommunen deltar och delger
sina erfarenheter.
Polisen och Upplands-Bro kommun skall årligen, utifrån
NOA:s (Polisens Nationella Operativa Avdelning) framtagna
modeller, tillsammans kartlägga kommunens lägesbild.
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Trygghet på offentlig plats

Mål och syfte för samverkan Alla medverkande parter får i och med lägesbildsmötet en
gemensam aktuell lägesbild för kommunen.
Utmaningar/prioritering

Ett flertal aktörer i kommunen kan bidra med viktig
information som bidrar till en bättre sammansatt lägesbild.
Alla aktörer tjänar också på att ha en lägesbild som är vidare
än det som ryms i det egna synfältet.
Inbjudna aktörer kommer från skola, fritidsverksamhet,
fastighetsbolag, lokalt näringsliv, socialtjänst, räddningstjänst
och kommunens fältpersonal/brobyggare. Fler aktörer bjuds
vid behov.

Åtaganden för respektive
part

En möjlighet är att lägesbildsmötena ersätts med tätare möten
inom förebyggande rådet alternativt operativa
samverkansforum.
Kommunen:
Deltar med berörd personal.
Lokalpolisen:
Bjuder in, håller i mötet och för även löpande
mötesanteckningar som sedan distribueras till berörda parter.

Uppföljning

4.4

Löpande. Återkommande frågeställning gällande hur
samverkan har fungerat.

Kamerabevakning

Definition

Kameror för bevakning på strategiska platser i kommunen.

Mål och syfte för samverkan Syftet med kamerabevakningen är att motverka brott samt att
underlätta utredning vid brott. Målet är att minska
brottsligheten på utsatta platser samt att öka tryggheten.
Utmaningar/prioritering

Vid kamerabevakning är det viktigt att regelverk följs och att
en organisation för hantering och lagring av filmer upprättas.
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Trygghet på offentlig plats

Åtaganden för respektive
part

Kommunen:
Upprättar en organisation för hantering av kamerabevakning
på strategiska platser och sätter upp kameror där kommunen
har tillstånd.
Kommun och polis för en löpande dialog kring behov av
kamerabevakning i kommunen.
Polis och kommun samverkar kring materialet för att
underlätta identifiering och lagföring.

Uppföljning

Löpande avstämningar och vid behov.

9

Åtgärdsplan

Arbete med ungdomar i riskzon

Arbete med ungdomar i riskzon
5.1

Aktivt arbete för att upptäcka tidigare okända
narkotikamissbrukare

Definition

Vid information om att en ungdom under 18 år missbrukar
narkotika kan polis och socialtjänst göra hembesök för att
vidare utröna omständigheterna och vidta adekvata
åtgärder.

Mål och syfte för samverkan Upptäcka narkotikamissbruk i ett tidigt skede för att avbryta
en negativ utveckling för den unge.
Utmaningar/prioritering

Ungdomars narkotikaanvändning är angelägen att upptäcka
och avbryta, då det finns risk för fortsatt missbruk och mer
allvarlig kriminalitet.

Åtaganden för respektive
part

Kommunen:
Relevanta aktörer inom socialtjänsten deltar.
Lokalpolisen:
Lokalpolisen tar vanligen initiativ till hembesöket och
planerar och genomför det.

Uppföljning

5.2

Löpande. Återkommande frågeställning gällande hur
samverkan har fungerat samt hur många samtal och hembesök
som har genomförts.

Samtal med föräldrar till ungdomar i riskzon

Definition

Orossamtal med föräldrar till ungdomar i riskzonen 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.

Metoden kan även användas för ungdomar under 15 år där
socialtjänsten inte begär LUL-utredning (lagen om unga
lagöverträdare) inom ramen för socialtjänstens
förhandsbedömning.
Mål och syfte för samverkan Föräldrar ska få tidiga signaler om att deras barns utveckling
riskerar att föra dem in i kriminalitet och/eller missbruk.
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Utmaningar/prioritering

Arbete med ungdomar i riskzon

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.
För att informera och hjälpa ungdomarnas föräldrar används
orossamtal, där just samhällets oro för den unges utveckling
framförs samtidigt som stöd och hjälp erbjuds.

Åtaganden för respektive
part

Både lokalpolisen och socialtjänsten ansvarar för att initiera
samtalen.

Uppföljning

Löpande. Återkommande frågeställning gällande hur
samverkan har fungerat.

5.3

Social insatsgrupp – samverkan på individnivå

Definition

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.
Social insatsgrupp ska även finns för den äldre målgruppen
18-29år som befinner sig i kriminella strukturer och som vill
lämna dessa. I regeringens 34-punktsprogram finns en punkt som
handlar om införande av ett nationellt avhopparprogram. På lokal
nivå är SIG 18- 29 just en avhopparverksamhet där hotbilden mot
aktuell individ är låg.

Mål och syfte för samverkan Målet är att i samverkan stödja ungdomar och unga vuxna
som befinner sig i destruktiva miljöer genom insatser som
möjliggör att de kan lämna dessa.
Utmaningar/prioritering

Socialt utsatta ungdomar som lever i riskmiljöer behöver stöd
för att kunna bryta en negativ utveckling. Utifrån detta har
arbetsmetoder formats, där flera viktiga aktörer runt den unge
samlas och jobbar gemensamt för att få till stånd en positiv
utveckling i den unges liv.
Medverkande är främst föräldrar, socialtjänst, polis och
skola, men även andra aktörer som bedöms kunna vara
positiva inslag i den unges liv kan medverka.
Samtycke krävs och sekretessen lyfts i arbetet så långt det
går.
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Åtaganden för respektive
part

Arbete med ungdomar i riskzon

Kommunen:
Kommunens socialtjänst är sammankallande.
Lokalpolisen:
Lokalpolisen deltar i det löpande arbetet och i träffar med
aktuella individer.
Beslut om vilka individer som kan vara aktuella tas
gemensamt.

5.4

Samverkan mellan skola och polis

Mål och syfte för samverkan Genom samverkansformer skapa förutsättningar för ett
effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
med fokus på ungdomar.
Utmaningar/prioritering

Ungdomar som är i riskzon för destruktiv livsutveckling och
kriminell verksamhet börjar generellt sin bana på allvar i
högstadieålder. Det är därför av vikt att skola och polis har
fungerande samverkansformer där händelser, trender och
individer kan diskuteras så långt det är möjligt inom ramen
för sekretesslagstiftningen. Det ger båda parter goda
möjligheter för att tidigt kunna uppmärksamma individer och
trender som behöver hanteras inom ramen för den egna
verksamheten.

Åtaganden för respektive
part

Kommunen:
Upplands-Bro gymnasium kallar till och ansvarar för
nätverksmöten var sjätte vecka i syfte att skola, polis och
ungdomsstödjare kan diskutera individer, trender och
händelser som berör skolan. Fler aktörer kan tillkomma
vid behov.
Kommunens högstadieskolor ska erbjuda lokalpolisen
möjlighet att delta vid föräldramöten, främst i årskurs åtta
och nio, i syfte att möta föräldragruppen för att informera
om problematik som främst kan beröra tonåringar och deras
föräldrar.
Polis och skola ska arbeta aktivt och gemensamt med att
förebygga hantering och narkotikabruk bland skolelever.
Polisen ska utöver föräldramöten kunna ges möjlighet att
informera föräldrar via kommunens kommunikationskanaler. Polisen ska i så fall kontakta Utbildningskontoret
som ansvarar för informationens utformning och spridning.
Lokalpolisen:
Medverkar i nätverksmöten på UBG.
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Arbete med ungdomar i riskzon

Informerar föräldragrupper i årskurs åtta och nio i samband
med föräldramöten.

Uppföljning

Löpande avstämningar kring hur nätverksmötena fungerar.
Löpande avstämningar mellan rektor och lokalpolis kring hur
medverkan på föräldramöten fungerar.
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Inbrott i bostad

Inbrott i bostad
6.1

Grannsamverkan

Definition

Grannsamverkan har blivit ett samlingsnamn för åtgärder
som innebär att de boende i ett område bildar ett
brottsförebyggande nätverk. Grannsamverkan i Sverige drivs
av Samverkan mot brott. Bakom Samverkan mot brott står
lokalpolisen, försäkringsbolagen samt flera
intresseföreningar. Huvudman för Grannsamverkan är SSF
Stöldskyddsföreningen. För att området ska få använda
Grannsamverkansskylten och övrigt material från Samverkan
mot brott ska verksamheten/samverkan uppfylla följande
krav:
Lokalpolisen ska ha tydlig roll i samverkansarbetet.
Möten ska anordnas löpande med inblandade aktörer och
boende för att se till att hålla verksamheten levande
Information till boende om brottsutveckling etc. ska
tillhandahållas via polis/kommun regelbundet.
Utbildningen ska, utöver information om hur
Grannsamverkan fungerar, också innehålla
brottsförebyggande information till den enskilde.

Mål och syfte för samverkan Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och
därmed också trivseln i bostadsområden. Syftet med
grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre
attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad
uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om
hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för
tjuven.
Utmaningar/prioritering

Att engagera de boende samt fastighetsägarna och i
förekommande fall hyresgästföreningar i
flerfamiljshusområden i konceptet Grannsamverkan.

Åtaganden för respektive
part

Kommunen:
Informerar vid uppstart och återstart områden om innebörden
och grunderna i grannsamverkan samt tar emot och
registrerar området och medgivande enligt GDPR.
Skickar bekräftelsemail och vidarebefordrar
kontaktuppgifterna till lokalpolisen.
Ansvarar att enskilt eller gemensamt med lokalpolisen att
skicka information till grannsamverkan via
kontaktpersonerna.
Tillhandahåller material via kommunens kundcenter och via
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Inbrott i bostad

grannstödsbilen.
Deltar vid behov vid informationsmöten.
Deltar två gånger per år vid bovärdsmöten med
områdeschefer och bovärdar för flerfamiljhusmedverkan i
Grannsamverkan.
Samverkar med lokalpolisen en gång per år vid träff med
kontaktpersonerna.
Lokalpolisen:
Ansvara i samverkan med kommunen, för att på eget eller
boendes initiativ genomföra utbildning för kontaktombuden.
Utan onödigt dröjsmål beställa Grannsamverkanmaterial till
aktiva områden från SSF Stöldskyddsföreningen.
Verksamheten ska ha kommit igång innan skyltar levereras
till området.
Ansvara för att själva eller i kommunens regi hålla och
löpande uppdaterad förteckning över kontaktombuden med
kontaktuppgifter.
Informera kontaktombuden kontinuerligt och direkt vid ökad
brottsaktivitet, samt lämna lokal brottsstatistik. Informationen
ska kunna vidarebefordras till boende av kontaktombuden.
Att tillhandahålla möjlighet för de boende att märka sina
ägodelar och se till att kontaktombuden får denna
information för vidarebefordran till boende.
Att en gång per år i samverkan med kommunen samla
kontaktombud för att diskutera samarbetet och informera om
inbrottsskydd.
Till möten inom ramen för Grannsamverkan bör förutom de
boende även kommunen och i förekommande fall
fastighetsägare bjudas in. Polisen leder mötet och kan ta hjälp
av kommunen i detta arbete.
Uppföljning

6.2

Uppföljning av Grannsamverkan sker i styrgruppen.

Grannstöd

Definition

Grannstöd har funnits i Stockholms län i många år och är ett
komplement till Grannsamverkan mot brott. Verksamheten
bygger på att frivilliga deltagare under ledning av lokal polis
patrullerar bostadsområden huvudsakligen under vardagar på
dagtid. Verksamheten kan bedrivas både genom
fotpatrullering och med hjälp av bil. I Upplands-Bro finns en
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Inbrott i bostad

grannstödsbil som bemannas av utbildade volontärer.
Grannstödsbilen är verksam i brottsdrabbade områden i
kommunen under devisen observera - rapportera – åtgärda.
Mål och syfte för samverkan Syftet med samverkan kring grannstödsbilen är att både polis
och kommun ger bästa möjliga förutsättningar – genom
utbildning och information – för grannstödsförarna att utföra
sitt uppdrag. Målet med samverkan är att minska antalet
inbrott samt kvalitetssäkra Grannsamverkan mot brott, och på
så vis även höja tryggheten.
Utmaningar/prioritering

Inbrotten är inte statiska i förhållande till plats, tid och
tillvägagångssätt, vilket medför att arbetet måste vara brett.
Aktuell och korrekt information till förarna är en prioritet.

Åtaganden för respektive
part

Kommunen:
Rekrytera grannstödsförare.
Ansvara för förarutbildningar.
Administrera gemensamt register för förare.
Ansvara för styrgruppsmöten.
Kommunen står för kostnader för lokal och förtäring i
samband med information/utbildning och styrgruppsmöten.
Lokalpolisen:
Informera grannstödsförarna via nyhetsbrev, som distribueras
av kommunen.
Löpande information till grannstödsförarna.
Beställa och distribuera material från SSF.
Medverka i förarutbildningar.
Medverka vid styrgruppsmöten.

Uppföljning

Uppföljning av grannstödsbilen sker i styrgruppen för
grannstöd, som består av polis, kommun, Upplands-Brohus
samt villaägarrepresentation.

16

Åtgärdsplan

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism
Definition

Forumet är ett specialiststöd för kommunens olika
verksamheter. Genom forumet är det möjligt för till exempel
en lärare, kurator eller fritidsledare att begära vägledning i
ärenden som berör våldsbejakande extremism. I
konsultationsforumet sitter företrädare från olika delar av
kommunen samt lokalpolisen.

Mål och syfte för samverkan Målet med konsultationsforumet är att både polis och
kommun har tillräcklig kompetens och beredskap för att
kunna ge råd i frågeställningar som rör våldsbejakande
extremism. Syftet med konsultationsforumet är att hantera
akuta frågor och agera som stöd vid signaler om
våldsbejakande extremism.
Utmaningar/prioritering

Konsultationsforumet ska ta intryck av existerande metoder
och modeller för att hantera radikalisering samt följa
omvärldsbevakningen på området på lokal, regional,
nationell och internationell nivå.

Åtaganden för respektive
part

Kommunen:
Kommunens förebyggande enhet är ansvariga och
sammankallande till konsultationsforumet.
Lokalpolisen:
Närvarar vid konsultationsforumet och bidrar fortlöpande
med underrättelser som berör grupperingar och individers
involvering i våldsbejakande extremism lokalt.
Alla parter åtar sig att utbilda och kompetensutveckla sig på
området.

Uppföljning

Avstämning vid ordinarie möten fortlöpande samt
förebyggande rådet.
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Trygghetscenter

Trygghetscenter
Definition

Trygghetscenter är en samlad arbetsplats för kommunens
samtliga trygghetsfunktioner centralt placerad lokalt i Bro.
Även polis och räddningstjänst kan via ett Trygghetscenter
förbättra samarbetet med kommunen och öka den lokala
synligheten.

Mål och syfte för samverkan Syftet med ett Trygghetscenter är att samla alla kommunens
trygghetsfunktioner och fältarbetare under ett och samma tak
för att öka synlighet och tillgänglighet lokalt för medborgarna.
Målet är att ett Trygghetscenter ska kunna öka tryggheten och
säkerheten i kommunen samt bidra till att arbetet blir enklare
och mer effektivt. Effekten av att ha olika funktioner samlade
kan bli ett bredare perspektiv i arbetet där värdefull kunskapsoch informationsdelning kan bli bättre och där kompetensen
ökar.
Utmaningar/prioritering
Åtaganden för respektive
part

En gemensam lägesbild ska syfta till att hantera utmaningar och
utveckla gemensamma prioriteringar.
Kommunen:
Kommunen driver Trygghetscentret och bemannar
öppettiderna med personal som också har centret som
arbetsplats och bas för trygghetsarbetet.
Lokalpolisen:
Polisen förlägger sin områdeskontorsverksamhet i
Trygghetscentret.

Uppföljning

Löpande regelbundna avstämningar, utsättningsmöten och
lägesbildsmöten. Uppföljning av gemensamt uppsatta mål.
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Vapen och dödligt våld

Vapen och dödligt våld
9.1

Strategi för att motverka vapeninnehav

Definition

Olovligt vapeninnehav bland civila i kommunen ska aktivt
motverkas. Tillsammans ska polis och kommun hitta en
strategisk samverkan som bidrar till ökat beslagtag av illegala
vapen som figurerar i kommunen.

Mål och syfte för samverkan Mål: Att Upplands-Bro kommun långsiktigt ska vara en
kommun fri från olovligt vapeninnehav.
Syfte: Genom gemensamt strategiskt arbete mellan polis och
kommun försvåra för kriminella att inneha vapen i kommunen.
Utmaningar/prioritering

En gemensam strategi ska syfta till att hantera utmaningar och
utveckla gemensamma prioriteringar.

Åtaganden för respektive
part

Kommunen och polis:
Hitta en gemensam strategi för hur olovliga vapen i
kommunen ska motverkas.

Uppföljning

Löpande regelbundna avstämningar mellan polis och
kommun kring frågan om olovligt vapeninnehav och aktiva
åtgärder.

9.2

Strategi för att motverka dödligt våld

Definition

Alla former av dödligt våld ska aktivt motverkas i kommunen.
Särskilt prioritet är att få stopp på det dödliga våldet bland barn
och unga samt unga vuxna till följd av skjutningar.

Mål och syfte för samverkan Mål:
Upplands-Bro kommun långsiktigt ska vara en kommun fritt
från dödligt våld. Kommuninvånare ska kunna känna sig säkra
och trygga ifrån att utsättas för dödligt våld.
Syfte:
Att kommun och polis aktivt samverkar för att motverka det
dödliga våldet. Samverkan kan ske på flera nivåer i kommunen
utifrån en gemensam strategi.
Utmaningar/prioritering

En gemensam strategi ska syfta till att hantera utmaningar och
utveckla gemensamma prioriteringar.
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Vapen och dödligt våld

Åtaganden för respektive
part

Kommunen och polis:
Hitta en gemensam strategi för hur det dödliga våldet i
kommunen ska motverkas.

Uppföljning

Löpande regelbundna avstämningar mellan polis och kommun
kring frågan om olovligt vapeninnehav och aktiva åtgärder.
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Insatser mot droghandel och öppna
drogscener

Insatser mot droghandel och öppna
drogscener
Definition

Droghandel som sker öppet eller dolt i kommunen ska aktivt
motverkas och bekämpas. Öppna drogscener där bruk och
försäljning av narkotika ser offentligt och uppfattas som
problematiskt av allmänhet ska aktivt motverkas och
bekämpas.

Mål och syfte för samverkan Mål: Att Upplands-Bro kommun inte ska ha några öppna
drogscener. Att droghandeln aktivt ska motverkas och
bekämpas.
Syfte: Genom gemensamt strategiskt arbete mellan polis och
kommun störa droghandel och försvåra etableringen av öppna
drogscener i kommunen. Polisen i samarbete med kommunen
ska se till att de som säljer droger lagförs och att droger ska
beslagtas. Kommunen i samarbete med polisen ska aktivt
arbeta med insatser för att förebygga att barn och unga ger sig
in i droghandel.
Utmaningar/prioritering

En gemensam strategi ska syfta till att hantera utmaningar och
utveckla gemensamma prioriteringar. Effekt av insatserna ska
mätas genom aktiv kartläggning av droghandeln i kommunen.

Åtaganden för respektive
part

Kommunen och polis:
Hitta en gemensam strategi för hur droghandeln ska minskas
och motverkas i kommunen samt aktivt verka för att inga
öppna drogscener ska finnas i kommunen.

Uppföljning

Löpande regelbundna avstämningar mellan polis och
kommun kring hur insatser för att minska och motverka
droghandel ger effekt.

21

Åtgärdsplan

Insatser mot gängkriminalitet och
organiserad brottslighet

Insatser mot gängkriminalitet och
organiserad brottslighet
Definition

Kriminalitet som utförs av gäng ska aktivt motverkas och
bekämpas i Upplands-Bro kommun. Etablering av och
rekrytering till kriminella gäng ska aktivt motverkas. Även
organiserad brottslighet som utförs av någon form av kriminell
grupp som begår brott ska motverkas och bekämpas i
kommunen.

Mål och syfte för samverkan Mål: Att Upplands-Bro kommun långsiktigt inte ska ha någon
gängkriminalitet i kommunen samt att organiserad brottslighet
inte ska vara etablerat i Upplands-Bro kommun.
Syfte: Genom gemensamt strategiskt arbete mellan polis och
kommun försvåra för kriminella gäng att etablera sig i
kommunen samt att rekrytering till gäng inte ska förekomma.
Utmaningar/prioritering

En gemensam strategi ska syfta till att hantera utmaningar och
utveckla gemensamma prioriteringar i arbetet.

Åtaganden för respektive
part

Kommunen och polis:
Hitta en gemensam strategi för hur rekrytering till kriminella
gäng och nätverk ska stävjas i kommunen. Hitta operativa
samverkansmöjligheter för att förhindra att barn och unga i
riskmiljö dras in i kriminalitet, kriminella nätverk och
gängkriminalitet. Genom aktiv brottsbekämpning via polis
och brottsförebyggande insatser på flera nivåer stävja
organiserad brottslighet.
Löpande regelbundna avstämningar mellan polis och
kommun kring individer i riskmiljö samt kring övergripande
insatser som bidrar till att störa gängkriminalitet och
organiserad brottslighet.

Uppföljning
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