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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Camilla Stark 

   

Kommunledningskontoret  

   

camilla.stark@upplands-bro.se 

   KS 20/0726  

Trygghetsutskottet 
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Idéburet Offentligt Partnerskap mellan 
Upplands-Bro kommun och kvinnojouren Anna 

Förslag till beslut 

1. Upplands-Bro kommun tecknar avtal om IOP (Idéburet Offentligt 

Partnerskap) med Kvinnojouren Anna  

2. Avtalet löper från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 

december 2024, med möjlighet till förlängning till och med den 31 

december 2027. 

3. Enhetschef Trygghets- och preventionsenheten ges i uppdrag att teckna 

avtal. 

 

Sammanfattning 
I syfte att säkerställa att Upplands-Bro kommuns invånare har tillgång till stöd 

för våldsutsatta och för att verka för en stabil och hållbar relation mellan 

Upplands-Bro kommun och Kvinnojouren Anna föreslås ett IOP- Idéburet 

offentligt partnerskap.  

Tidigare har kvinnojouren Anna årligen sökt bidrag och föreningsbidrag av 

Upplands-Bro kommun (Socialnämnden) och erhållit sammanlagt 760 000 

kronor årligen under de tre senaste åren. I och med detta IOP-avtal kommer 

Kvinnojouren Anna att erhålla ett verksamhetsbidrag om 760 000 kronor per år 

för verksamhetsåren 2022, 2023 samt 2024. 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2021. 

 Avtal om Idéburet Offentligt Partnerskap Upplands-Bro kommun och 

Kvinnojouren Anna 

Ärendet 
I syfte att säkerställa att Upplands-Bro kommuns invånare har tillgång till stöd 

för våldsutsatta och för att verka för en stabil och hållbar relation mellan 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
   KS 20/0726 

 
 

Upplands-Bro kommun och Kvinnojouren Anna föreslås ett IOP- Idéburet 

offentligt partnerskap.  

Syftet med Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är att säkerställa att den 

idéburna sektorn kan bedriva verksamhet som kommunen är i behov av och då 

under ekonomiskt trygga och tydliga förhållanden. Ett IOP förutsätter att båda 

parter bidrar till att en verksamhet kan bedrivas, att kommunen ger ekonomiska 

grundförutsättningar och att den ideella parten bedriver nödvändig verksamhet. 

Kvinnojouren Anna samt Ungdomsjouren är viktiga komplement till 

kommunens arbete med våldsutsatta samt i ungdomsjouren även med 

våldsutövare. Partnerskapet innebär att Upplands-Bro kommun och 

Kvinnojouren Anna samt dess ungdomsjour gemensamt ger stöd och hjälp till 

våldsutsatta och att med dess utåtriktade verksamhet förebygga våld. 

Ungdomsjouren kommer att erbjuda stödgrupper på skolor och föreläsningar 

som ett led i att förebygga våld.   

Kvinnojouren Anna kommer att erbjuda föreläsningar för allmänheten samt 

kommunanställda, anordna utbildningar för yrkesverksamma i Upplands-Bro 

avseende att se och förstå våld, samt vara synliga för kommuninvånare och 

vara ett lättillgängligt stöd för våldsutsatta. 

Tidigare har kvinnojouren Anna årligen sökt bidrag och föreningsbidrag av 

Upplands-Bro kommun (Socialnämnden) och erhållit sammanlagt 760 000 

kronor årligen under de tre senaste åren. I och med detta IOP-avtal kommer 

Kvinnojouren Anna att erhålla ett verksamhetsbidrag om 760 000 kronor per år 

för verksamhetsåren 2022, 2023 samt 2024. 

 

Barnperspektiv 

Barn och unga gynnas av ett gott samarbete mellan Kvinnojouren Anna och 

Upplands-Bro kommun. Ungdomsjouren erbjuder stöd samt information, 

utbildningar och föreläsningar riktade direkt till unga gällande frågor om 

våldsutövning och våldsutsatthet. För att förebygga våld i nära relation och 

därmed barn som bevittnar våld är kvinnojouren Anna en viktig samarbetspart 

för kommunen. 
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
   KS 20/0726 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Camilla Stark 

 Enhetschef Trygghets- och 

preventionsenheten 

 

 

 

Bilagor 

1. Avtal om Idéburet Offentligt Partnerskap Upplands-Bro kommun och 

Kvinnojouren Anna 

Beslut sänds till 

 Kvinnojouren Anna 

 Socialchef 
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Överenskommelsens syfte 
 

I syfte att säkerställa att Upplands-Bro kommuns invånare har tillgång till stöd för 

våldsutsatta och för att verka för en stabil och hållbar relation mellan Upplands-Bro 

kommun och Kvinnojouren Anna föreslås ett IOP- Idéburet offentligt partnerskap.  

 

 Överenskommelsens giltighetstid 
 

Avtalet om idéburet offentligt partnerskap gäller från och med 2022-01-01 till och med 

2024-12-31. Avtalet förlängs automatisk med ytterligare en period om tre år om inte 

avtalet skriftligen sägs upp, senast 6 månader innan avtalsperioden löpt ut.  

Avtalet kan sägas upp för villkorsändring alternativt för upphörande. 

Ekonomiska villkor 
 

Verksamhetsstödet omfattar: 760 000 kronor/år. Detta ligger i linje med den summa 

kvinnojouren erhållit från socialnämnden tidigare.  

Vid förlängning av avtalet, efter år 2024, fattar Upplands-Bro kommun nytt beslut om nivå 

på verksamhetsstödet. 

Upplands-Bro kommun 
 

Kommunen har det yttersta ansvaret för de som bor och vistas i kommunen.  I 

socialtjänstlagen framgår det att kommunen har ett långtgående ansvar att tillgodose stöd 

och skydd för våldsutsatta, barn som bevittnat våld samt våldsutövares behov av stöd.  
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Kommunen har ansvar för att samordna insatserna för målgruppen och för att nå goda 

resultat behöver kommunen samarbeta med civilsamhället och då särskilt Kvinnojouren, 

som har en gedigen erfarenhet. Kommunen ska tillsammans med Kvinnojouren identifiera 

behov hos målgruppen och utveckla insatserna. 

Kommun och kvinnojour ska tillsammans tillhandahålla, uppdaterad, tydlig och 

lättillgänglig information för invånare i Upplands-Bro kommun. 

 

Kvinnojouren Anna 
 

Kvinnojourens Annas är en ideell förening och varit verksam sedan 2003. Huvudsaklig 

målgrupp är våldsutsatta kvinnor och barn i Sverige. Även anhöriga och bekanta, oavsett 

kön, erbjuds stöd och rådgivning genom kvinnojour.  

De personer i verksamheten som genomför jourens insatser uppgår i dagsläget till 2 

heltidstjänster som handläggare.  

 

Samverkan 

Kvinnojouren Anna strävar efter att utbilda och samarbeta löpande tillsammans med 

kommunen och andra aktörer för att förebygga våld.  

Kvinnojouren Anna jobbar för att etablera och underhålla ett samarbete. 

 

Volontärer 

Ungefär 20 volontärer bidrar till verksamhetens insatser med sin fritid och sitt 

engagemang, utan ersättning. 

Kvinnojouren Anna opinionsbildar löpande under året, bland annat utförs utbildningar 3x3 

tillfällen per år som knyter an nya volontärer till verksamheten. 

 

Stödsamtal 
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Kvinnojouren Anna erbjuder stödsamtal till boende och till externa kontakter som inte är 

placerade inom socialtjänsten. 2020 hade Kvinnojouren Anna ca 21 aktiva stödsamtal 

inom Upplands-Bro kommun.  

 

Skyddat boende  

Inom det skyddande boendet hyr Kvinnojouren Anna tre lägenheter via Upplands-Bro hus. 

En lägenhet är avsedd som kontor och det två andra skyddade boenden.  

Det kan totalt bo 5 antal vuxna och 6 barn. Hyra för kvinnojouren Anna kostar 14 

495,00 kr per månad och 173, 940 kr per år. 

 

Utåtriktat arbete  

Kvinnojouren Anna erbjuder kommunanställda och andra enheter i kommunen kunskap 

om våld i nära relation.  

 

Värdegrund för partnerskapet 
 

Partnerskapet ska bygga på samarbete, respekt, ödmjukhet, öppenhet, lyhördhet och 

transparens. 

 

Målgrupp samt verksamhetens innehåll 
 

Kvinnojouren Anna 

Kvinnojourens Annas primära målgrupp är kvinnor som är utsatta för våld i nära relation. 

Som våld i nära relation definieras att man blir utsatt för våld som skadar, smärtar eller 

kränker en person.    
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Kvinnojouren Annas målgrupp är 18–65 år.  

 Exempel på aktivitet:  

• Telefonrådgivning dag- och kvällstid fram till 22.00 åt behövande nationellt, 

• Samtalsstöd (individuellt eller i grupp) till våldsutsatta kvinnor och barn, 

• Medföljning och stöd i kontakt med andra aktörer eller myndigheter (t ex 

polis, vid rättegång, advokat, socialtjänst),  

• Praktisk hjälp åt våldsutsatta kvinnor och barn (exempelvis barnpassning, 

hjälp med kläder, hjälp att söka arbete, hjälp att söka ny bostad, fylla i 

blanketter, hjälp vid flytt, hjälp med möbler i ny bostad), 

• Socialt umgänge, roliga aktiviteter och stöd utanför kontorstid tillsammans 

med volontärer för att bryta isolering och minska ensamhet hos såväl utsatta 

kvinnor som deras barn 

• Säkerhetsåtgärder åt personer i jourens skyddade boende, t ex “tjutlarm”, 

säkerhetsdörrar, dörrlarm, säkerhetssamtal med anställda för att öka den 

personliga säkerhetsmedvetenheten, säkerhetsutbildning åt aktiva i jouren. 

 

 

Ungdomsjour 

Hösten 2021 har Kvinnojouren Anna startat en Ungdomsjour. Ungdomsjourens 

målsättning är att vara ett stöd för ungdomar som misstänker att den själv eller andra blir 

utsatta för våld, samt för den som själv utsätter andra för våld.  

 

Exempel på aktivitet:   

• Chatt som är öppen mellan 18.00-21.00 en gång per vecka där man kan chatta 

med volontärer om valfritt ämne. Chatten huvudsyfte är att finnas som stöd till 

ungdomar för stöd och vägledning om dom misstänker att de själva eller någon 

annan far illa. 

 

• Ungdomsjouren erbjuder stödgrupper på skolor och föreläsningar med mål att 
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utbilda ungdomar om vad våld i relationer är och kunna reflektera över sina tankar 

i ett forum där jouren har tystnadsplikt. 

 

• Ungdomsjouren erbjuder föreläsningar till såväl ungdomar som vuxna kring hur 

våld i nära relation kan se ut. 

 

• Målgrupp är unga mellan åldern 13 – 18 år. 

 

Utåtriktat arbete 

Ungdomsjouren kommer att erbjuda stödgrupper på skolor och föreläsningar som ett led i 

att förebygga våld.   

Kvinnojouren Anna kommer erbjuda föreläsningar för allmänheten samt 

kommunanställda, samt anordna utbildningar för yrkesverksamma i Upplands-Bro 

kommun avseende att se och förstå våld. Kvinnojouren vill vara synliga för 

kommuninvånare och vara ett alternativ för våldsutsatta. 

 

Barnrättsperspektiv 
Barn och unga gynnas av ett gott samarbete mellan Kvinnojouren Anna och Upplands-Bro 

kommun. Ungdomsjouren erbjuder stöd samt information, utbildningar och föreläsningar 

riktade direkt till unga gällande frågor om våldsutövning och våldsutsatthet. För att 

förebygga våld i nära relation och därmed barn som bevittnar våld är kvinnojouren Anna 

en viktig partner för kommunen. 

Samverkan 
 

Kvinnojouren Anna och Ungdomsjouren Anna verkar för en aktiv samverkan med andra     

kvinnojourer samt med Upplands-Bro kommun för att förbättra och utveckla 

kvinnojourens verksamhet. 
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Uppföljning och utvärdering 
 

Uppföljningsmöte sker minst en gång/år. Det är kommunen som ansvarar för att initiera 

möte, dokumentera och bereda eventuellt ärende till berörd nämnd.  

Uppföljning sker även årligen i form av kvinnojouren Annas redogörelse för 

volontärtimmar samt utförda utbildningsinsatser och/eller utåtriktade insatser, inklusive 

statistik gällande antal ärenden. Redogörelsen ska innehålla en tydlig ekonomisk 

redovisning. 

Arbetsgivaransvar 
 

Kvinnojouren Anna är arbetsgivare och svarar för att gällande lagar, författningar och 

branschenliga avtal följs. 

Verksamhetsansvar 
 

Kvinnojouren Anna ansvarar för att anställda och ideella som arbetar i kvinnojouren med 

stöd till våldsutsatta har kunskap om våld eller andra övergrepp av eller mot närstående 

samt förmåga att omsätta kunskaperna i praktiskt arbete.  

Kvinnojouren Anna håller kontinuerligt kompetenshöjande utbildningar för anställda och 

volontärer gällande att hålla svåra samtal.  

 

Kvinnojouren Anna ansvarar att anställda och volontärer lämnar ett utdrag ur 

belastningsregistret 1 gång per år.  
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Omförhandling samt tvist 
 

Parterna äger rätt att när som helst under perioden påkalla nya förhandlingar om villkoren i 

denna överenskommelse. Om någon av parterna inte uppfyller villkoren för 

överenskommelse, brister i sina åtaganden, eller om det råder väsentligt förändrade 

omständigheter, ska dialog föras om partnerskapet ska fortsätta eller omförhandlas. 

Om någon part vill säga upp överenskommelsen gäller en uppsägningstid på 9 månader. 

Eventuell tvist avseende tolkning eller tillämpning av detta avtal ska primärt lösas av 

parterna som vid förhandling ska visa god vilja att nå samförstånd. Sekundärt ska tvist 

lösas av allmän domstol 

 

Underskrift 
 

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit varsitt.  

 

Ort och datum    Ort och datum 

 

-----------------------------------   ---------------------------------- 

 

 

För Upplands-Bro kommun   För Kvinnojouren Anna 

 

 

-----------------------------------   ---------------------------------- 
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Samverkansöverenskommelse kommun/polis 
2022-2023 

Förslag till beslut 

Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

1. godkänna förslaget till samverkansöverenskommelse mellan Upplands-

Bro kommun och lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro, inklusive 

bilagor. 

 

2. kommundirektör får mandat att underteckna 
samverkansöverenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och 
lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro. 

 

 

Sammanfattning 
Ett förslag till samverkansöverenskommelse mellan Upplands-Bro kommun 
och lokalpolisområde Järfälla/ Upplands-Bro har tagits fram för ökad trygghet 

och säkerhet och för ett hållbart Upplands-Bro. Brottsligheten ska minska och 
tryggheten öka. Inriktningen för samarbetet är en tät samverkan och tydliga 

samverkansområden.  
 
De fyra utvalda huvudområdena är  

- Inget utsatt område i Upplands-Bro 

- Våld 

- Trygga offentliga miljöer 

- Unga i riskzon 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 oktober 2021 

 Samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis 2022-2023 

 Åtgärdsplan samverkansöverenskommelse 2022-2023 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
   KS 21/0531 

 
 

Ärendet 
Ett förslag till samverkansöverenskommelse mellan Upplands-Bro kommun 
och lokalpolisområde Järfälla/ Upplands-Bro har tagits fram för ökad trygghet 

och säkerhet och för ett hållbart Upplands-Bro. Brottsligheten ska minska och 
tryggheten öka. Inriktningen för samarbetet är en tät samverkan och tydliga 
samverkansområden.  

 
Huvudområdena för samverkan tecknas inom fyra arenor som alla kopplar 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 efter samtal med både polis och 
anställda inom trygghets- och preventiosenheten. Insatserna ska löpande följas 

upp i EST styrgrupp, bestående av kommundirektör, samtliga kontorschefer, 
enhetschef Trygghet och preventionsenheten. VD Upplands-Brohus, 
lokalpolisområdeschef samt 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.  

 
De fyra utvalda huvudområdena är  

- Inget utsatt område i Upplands-Bro 

- Våld 

- Trygga offentliga miljöer 

- Unga i riskzon 

 
 

 

Barnperspektiv 

Samverkansöverenskommelsen berör på flera sätt barn och ungas 

uppväxtvillkor. Genom att kommun och lokalpolis samverkar för ett tryggare 

Upplands-Bro stärks barn och ungas möjlighet till en tillvaro fri från 

exempelvis brott, missbruk och våld. Ett huvudområde för 

samverkansöverenskommelsen är också direkt kopplad till unga i riskzon och 

bemöter särskilt behovet av förebyggande och åtgärdande insatser för unga 

som riskerar att begå brott eller inleda missbruk. 

  

 

 

 

 



21 Samverkansöverenskommelse kommun/polis 2022-2023 - KS 21/0531-1 Samverkansöverenskommelse kommun/polis 2022-2023 : Samverkansöverenskommelse kommun/polis 2022-2023

 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
   KS 21/0531 

 
 

 

 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Camilla Stark 

 Enhetschef Trygghets- och 

preventionsenheten 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Samverkansöverenskommelse 2223 

2. Åtgärdsplan samverkansöverenskommelse 2223 

 

Beslut sänds till 

 Lokalpolisområdeschef Lpo Järfälla/Upplands-Bro 
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    1 (2)  

 
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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Upplands-Bro kommun Datum   2 (2)  
2021-05-20   

 

 

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 

 

 

  Ida Texell 

Lokalpolisområdeschef  Kommundirektör 
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 Åtgärdsplan 
Bilaga 1  
Samverkansöverenskommelse mellan 
Upplands-Bro kommun och 
Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-
Bro 

2022-01-01 
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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 Upplands-

Bro 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). 
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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 
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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 
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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.  
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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. 
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• 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. 
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• 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 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.  

• 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.  
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• 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. 
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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.   
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Handlings- och aktivitetsplan mot våld i nära 
relation 

Förslag till beslut 

Trygghetsutskottet antar handlings- och aktivitetsplan mot våld i nära relation. 

Sammanfattning 
Vid Trygghetsutskottets sammanträde den 19 mars 2021 beslutades att ge 
Kommundirektör i uppdrag att ta fram förslag på aktivitetsplaner med 

aktiviteter för att förebygga och motverka våld i nära relation och 
hedersrelaterat våld och förtryck samt att ta fram förslag på en uppdelning av 

befintlig ”Handlingsplan mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och 
förtryck” KS 20/0649 till en separat handlingsplan mot våld i nära relation, och 
en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck.  

Detta mot bakgrund av karaktären av dessa former av våld och förtryck, som 

innehar likheter men också skillnader som behöver beaktas för ett effektivt och 

riktat förebyggande och motverkande arbete samt för att säkerställa att arbetet 

konkretiseras och att möjliggöra uppföljning.  

I denna handlings- och aktivitetsplan mot våld i nära relation finns en teoretisk 

och lagmässig grund, viss information om vad som görs idag, samt en 

förteckning över aktiviteter som ska genomföras och följas upp 2021-2022. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2021. 

 Handlings- och aktivitetsplan mot våld i nära relation KS 21/0434. 

Ärendet 
Vid Trygghetsutskottets sammanträde den 19 mars 2021 beslutades att ge 
Kommundirektör i uppdrag att ta fram förslag på aktivitetsplaner med 

aktiviteter för att förebygga och motverka våld i nära relation och 
hedersrelaterat våld och förtryck samt att ta fram förslag på en uppdelning av 

befintlig ”Handlingsplan mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och 
förtryck” KS 20/0649 till en separat handlingsplan mot våld i nära relation, och 
en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck.  
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
   KS 21/0434 

 
 

Detta mot bakgrund av karaktären av dessa former av våld och förtryck, som 

innehar likheter men också skillnader som behöver beaktas för ett effektivt och 

riktat förebyggande och motverkande arbete samt för att säkerställa att arbetet 

konkretiseras och att möjliggöra uppföljning.  

I denna handlings- och aktivitetsplan mot våld i nära relation finns en teoretisk 

och lagmässig grund, viss information om vad som görs idag, samt en 

förteckning över aktiviteter som ska genomföras och följas upp 2021-2022. 

 

Barnperspektiv 

Barn påverkas starkt av våld i nära relation, både våld riktat mot barnet självt 

och våld riktat mot andra i familjen/i barnets närhet. I handlingsplanen beaktas 
barnperspektivet, mot bakgrund av att alla barn har rätt att växa upp i frånvaro 

av våld. Planen syftar till att förebygga våld och förtryck samt öka chans till 
upptäckt och adekvat stöd och hjälp. 
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Kommundirektör Camilla Stark 
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Inledning 
Våld i nära relation är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem. Att leva i frihet 

från våld är en mänsklig rättighet. Levnadsvillkor och livskvalitet påverkas allvarligt 

för de som är våldsutsatta. Det är fler kvinnor än män som utsätts för våld i nära 

relation. Våld i nära relation kan dock ske av och mot både kvinnor och män.   

Våld mot kvinnor definieras i Istanbulkonventionen1 som: 

" ... ett brott mot de mänskliga rättigheterna och en form av diskriminering av 

kvinnor och avser varje fall av könsrelaterat våld som leder till, eller troligen 

kommer att leda till, fysisk, sexuell, psykisk eller ekonomisk skada eller fysiskt, 

sexuellt, psykiskt eller ekonomiskt lidande för kvinnor, inbegripet hot om sådana 

handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, oavsett om det sker i ett 

offentligt eller privat sammanhang." (artikel 3.a.)  

Det är viktigt att sätta ljus på att våld i nära relation är en situation som oftast 

föregåtts av en ”normaliseringsprocess” där en successiv förskjutning av gränser 

för vad som är acceptabelt inom relationen har skett.  

Arbetet att förebygga våld i nära relation är hela kommunens angelägenhet och 

bör därför implementeras i alla verksamheter. 

Det är av vikt att handlingsplanen går i linje med de nationella målen, de regionala 

målen samt det kommunövergripande arbetet för hållbar utveckling.  

Handlingsplanen revideras vid behov och aktivitetsplanen följs upp årligen. 

  

 

1Istanbulkonventionen kallas Europarådets konvention förebyggande och bekämpning 

av våld mot kvinnor och av våld i hemmet då konventionen undertecknades i Istanbul 

maj 2011. Den trädde i kraft i Sverige november 2014.  
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1  Att förebygga och minska våld i nära relation
  

1.1 Handlingsplan för att förebygga och minska våld i 

nära relation 

Målet är att skapa en handlingsplan för att utveckla arbetet inför 2021/2022 med 

aktiviteter på såväl lång och på kort sikt som kan följas upp. Det är viktigt att 

dessa integreras i ordinarie styrsystem och att varje nämnd ser vad den egna 

verksamheten kan bidra med. Arbetet samordnas av preventionssamordnare på 

Avdelningen trygghet och säkerhet. 

Övergripande syfte är att uppmärksamma samt förebygga och minska våld i nära 

relation genom att utveckla det strategiska arbetet, samverkan och fördjupa den 

kollektiva kunskapen inom området.  

 

1.2 Våld i nära relation - hur vanligt är det? 

Våld förekommer i alla åldrar och i samtliga samhällsgrupper. Det är drygt 25 

procent av Sveriges kvinnor som utsatts för våld i nära relation och cirka 17 

procent av männen. Det är lika vanligt förekommande i homosexuella som 

heterosexuella relationer. Det finns kvinnor som slår män men i majoriteten av 

fallen är det män som slår kvinnor. Det sambandet stärks ju grövre våld som 

används. Kvinnor har även en högre utsatthet för dödligt våld i en nära relation.2 

1.2.1 Utsatta grupper 

Det finns faktorer som kan bidra till ökad utsatthet och sårbarhet för våld, direkt 

eller indirekt.  

• Barn som är utsatta eller bevittnar våld 

• Kvinnor och barn som lever i en hederskultur 

• Personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar utifrån 

beroendeställning 

• Missbrukande kvinnor 

• HBTQ-personer 

• Äldre 

I sammanhanget bör nämnas att personer som är 65 år och uppåt är en växande 

grupp i befolkningen och även i denna grupp förekommer våld. Det finns även en 

särskild utsatthet i gruppen på grund av sjukdom som påverkar personligheten 

och kan utlösa våldstendenser hos de äldre som påverkar deras anhöriga och 

 

2 SOU 2014:49 Våld i nära relationer – en folkhälsofråga. 
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även brukare emellan. I en rapport från Länsstyrelsen3 lyfts att detta inte alltid ses 

som våld i nära relation och därför inte registreras eller anmäls. Äldre som 

behöver mycket vård från till exempel anhöriga, löper också större risk att bli 

utsatta för våld då de befinner sig i beroendeställning och de anhöriga befinner sig 

i en pressad situation.  

En intressant aspekt på utsatthet för våld som lyftes på nationella 

kvinnofridskonferensen i maj 2018 var att vara mamma. Att just sårbarheten – 

rädslan att förlora sina barn – kan leda till att kvinnor stannar i en våldsrelation. 

Viktigt att notera är att de allra flesta våldsutsatta kvinnor är mammor och att ta 

detta i beaktande vid stöd och hjälp.  

 

1.2.2 Definition av våld 

 

”Våld är en handling riktad mot en annan person, som genom denna handling 

skadar, smärtar, skrämmer eller kränker och får denna person att göra något mot 

sin vilja eller avstå från att göra något som den vill.” 4 

Olika former av våld  

• Fysiskt våld kan bestå av alltifrån hårda grepp, knuffar och örfilar till 

knytnävsslag, sparkar och användande av vapen.  

• Det psykiska våldet kan handla exempelvis om hot, tvång, trakasserier, 

glåpord, förlöjliganden, kontroll, och social isolering.  

• Sexuellt våld kan innebära att tvinga någon till sexuella handlingar, 

tvinga någon att titta på pornografi, sexuella trakasserier, sexuellt 

kränkande språk och våldtäkt. Det kan också handla om 

könsstympning och tvångsgifte.  

• Materiellt och ekonomiskt våld kan bestå av att ha sönder ägodelar 

som betyder mycket för den andre, stöld, att vägra den utsatta insynen 

i ekonomin och ekonomisk kontroll.  

• Våld i form av försummelse riktas ofta mot personer med nedsatt 

funktionsförmåga som har svårt att i vissa avseenden klara sig själva. 

Det kan exempelvis handla om att inte ge den utsatta sin medicin eller 

mat, att inte hjälpa personen till sin rullstol från sängen och att inte ge 

hjälp med personlig hygien och annat.  

Ibland utövas inte våldet aktivt så ofta, det räcker att det finns där latent och att 

den utsatta vet att det kan upprepas, för att skapa en otrygg situation och 

begränsa och kontrollera den utsatta i dennes vardag.  

1.2.3 Definition av begreppet Nära relation 

Begreppet närstående är könsneutralt och syftar på varje person som den 

våldsutsatta bedöms ha en nära och förtroendefull relation till. Det kan handla om 

 

3 Länsstyrelsen Rapport 2017:20: Äldre och våld i nära relationer. En kartläggning om 

kommunernas arbete 2017. 
4 Definition av Per Isdal, grundare av Alternativ till våld.  
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såväl makar, partners, sambor, pojk- eller flickvänner, som föräldrar, syskon, barn 

eller andra släktingar. Det kan även gälla andra personer som den våldsutsatta 

har eller har haft en nära och förtroendefull relation till. Bedömningen om vem 

som kan betraktas som närstående ska göras utifrån familje- och 

levnadsförhållanden i det enskilda fallet. 5 

1.3 Våld och hälsa 

Våld i nära relation har konstaterats vara ett av de allvarligaste problemen mot 

kvinnors hälsa enligt WHO (Världshälsoorganisationen) 2013. Det utövas främst 

av män som de har eller haft en nära relation med. 6  

Då våld i nära relation och det grövsta våldet är riktat mot kvinnor är det i 

sammanhanget av vikt att se vilka konsekvenser våldet har för kvinnors hälsa.7  

• Tecken på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är tre till fyra gånger 

vanligare hos kvinnor som utsatts för allvarligt våld. 

• Depression är dubbelt så vanligt hos kvinnor som utsatts för allvarligt 

våld. 

• Fysisk ohälsa är dubbelt så vanligt hos kvinnor som utsatts för allvarligt 

våld, till exempel är hjärtinfarkt två till fyra gånger så vanligt i denna 

grupp. 

• Försäkringskassan handlägger cirka 11 000 fall årligen gällande 

sjukskrivning, rehabilitering eller aktivitetsersättning relaterat till 

misshandel, grov kvinnofridskränkning och olaga hot mot kvinnor.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld 

och förtryck. 
6 SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld 

och förtryck 
7 Nationellt Centrum för Kvinnofrid (2014). Våld och hälsa. En befolkningsstudie om 

kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa.  
8 Brottsförebyggande rådet, bra.se 
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1.4 Men det handlar inte bara om utsatta vuxna 

1.4.1 Barn  

Begreppen kvinnofrid och våld i nära relation används parallellt för att belysa att 

arbetet dock inte enbart handlar om våldsutsatta kvinnor. Det är till exempel av 

vikt att uppmärksamma att det ofta finns barn som påverkas av våldet, antingen 

direkt genom att även de är våldsutsatta eller indirekt genom att vara vittne till och 

att leva i ett sammanhang där våld är en del av vardagen. Utifrån konventionen 

om barns rättigheter ska barns bästa vara i fokus och det är centralt att komma 

ihåg i detta arbete när det finns minderåriga barn med i bilden.9  

Mer än 200 000 barn lever i hem där det förekommer olika former av våld. Att 

utsättas för att bevittna brott inom familjen kan vara förödande för ett barn. 

Forskning visar att ett barn som bevittnar brott löper ökad risk för att drabbas av 

fysisk och psykisk ohälsa på både kort och lång sikt. För att stärka det 

straffrättsliga skyddet för dessa barn införs ett nytt gradindelat brott, barnfridsbrott, 

som innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga 

gärningar, såsom vålds- och sexualbrott, i nära relation. Lagändringen trädde i 

kraft den 1 juli 2021.10 

 

9 Regeringskansliet (2014): Konventionen om barns rättigheter med strategi för att 

stärka barns rättigheter i Sverige. 
10 Lagrådsremiss (2021): https://www.regeringen.se/rattsliga-

dokument/lagradsremiss/2021/03/barn-som-bevittnar-brott/ 
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2 Vad har vi att förhålla oss till?  

2.1 Europarådets konvention om förebyggande och 

bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet 

Konvention kallas även Istanbulkonventionen då den undertecknades i Istanbul 11 

maj 2011. Sverige undertecknade konventionen samma dag och i november 2014 

trädde den i kraft i Sverige.11Istanbulkonventionen är det första juridiskt bindande 

regionala instrumentet om våld mot kvinnor i Europa.  

Istanbulkonventionen fördömer alla former av våld och beskriver våld mot kvinnor: 

”som ett uttryck för historiskt ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män.” 

Vidare fastslår den att våld mot kvinnor på strukturell nivå är relaterat till kön och 

konstaterar att kvinnor och flickor riskerar att utsättas för könsrelaterat våld samt 

våld i hemmet i större utsträckning än män. Arbetet för att förebygga våld blir då 

avgörande för att kunna uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Istanbulkonventionen särskiljer sig från andra definitioner av våld (se inledning) då 

den inkluderar ekonomiskt lidande. I en förklarande rapport beskrivs att 

ekonomiskt lidande kan ha samband med psykiskt våld, vilket leder till antagandet 

i rapporten. 

”… att förebygga våld mot kvinnor är av avgörande betydelse för att uppnå såväl 

formell som reell jämställdhet mellan kvinnor och män.” 

Istanbulkonventionen är enkelt och praktiskt skriven i olika artiklar som pekar ut 

att arbetet mot våld i nära relation bland annat ska bygga på: 

• Ett genusmedvetet förhållningssätt 

• Samordning av berörda aktörer, även frivilligorganisationer och 

civilsamhället 

• Se över ekonomiska resurser för att kunna bedriva ett adekvat arbete 

• Öka medvetenheten genom till exempel kampanjer och program 

• Samt att en så kallad hederskultur inte rättfärdigar någon typ av 

våldshandling.  

 

2.2 Agenda 2030 
Agenda 2030 är en utvecklingsagenda som bland annat innehåller de 17 globala 

målen. Denna agenda beslutades om av stats- och regeringschefer i FN:s 

generalförsamling år 2015, genom en resolution som kallas ”att förändra vår värld- 

Agenda 2030 om hållbar utveckling”. Agendan är en handlingsplan för människor, 

planeten och välstånd. I agendan pratar man därför om tre dimensioner av hållbarhet: 

social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. 

 

11 Regeringskansliet 2014: Europarådets konvention om förebyggande och 

bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet 
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Den här planen kopplar till flera internationella, nationella och regionala 

styrdokument. Genom Agenda 2030, FN:s Kvinnokonvention och de 

jämställdhetspolitiska målen har Sverige åtagit sig att göra kvinnors och flickors 

rättigheter till verklighet. Mål i Agenda 2030 som framför allt kopplar till våld är:  

Mål 3 God hälsa och välbefinnande 

Mål 5 Jämställdhet 

Mål 10 Minskad ojämlikhet 

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen. 

Mål 5 handlar om jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. I målet 

ingår att avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga 

och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra 

typer av exploatering. Delmålen 8.7 och 16.2 handlar om att bland annat vidta 

omedelbara effektiva åtgärder för att avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri och 

människohandel samt att eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och 

alla former av våld eller tortyr mot barn. Den här handlingsplanen är ett led i att 

uppnå mål och delmål i Agenda 2030. 

    

 

 

 

2.2 Barnkonventionen 
Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention, som innehåller 54 artiklar 

om barnets rättigheter trädde i kraft den 1 januari 202012. Beslutet innebär ett 

förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som 

följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och 

bedömningar som rör barn. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att 

synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer 

barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.  

 

 

12 www.regeringen.se/regeringens-politik/barnkonventionen-som-svensk-lag/ 
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2.3 Nationell strategi för att förebygga mäns våld mot 

kvinnor13 

Den nationella strategin ingår i regeringens jämställdhetspolitiska skrivelse till 

riksdagen (Skr. 2016/17:10). Strategin är tioårig och började gälla den 1 januari 

2017. Den har utgångspunkt i det sjätte jämställdhetspolitiska målet som är att 

mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha 

samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Den nationella strategin ska styra 

detta arbete och har fyra målsättningar: 

 

• Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld. 

• Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta 

kvinnor och barn.  

• Effektivare brottsbekämpning.  

• Förbättrad kunskap och metodutveckling 

 

2.4 Våldsutövare 

1 augusti 2021 infördes nya bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), SoL.14 

För socialnämndens del innebär det ett uttalat krav på att verka för att personer 

som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra 

sitt beteende.15 Även om personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld 

bör ha en likvärdig tillgång till insatser som syftar till att våldet ska upphöra, är det 

socialnämndens ansvar att göra bedömningar i de enskilda fallen. Hänsyn ska 

alltid tas till säkerheten för den eller de som har utsatts för våld eller övergrepp 

och dennes närstående. Det bör också särskilt beaktas exempelvis om den 

våldsutsatta är ett barn, lever i en hederskultur eller har en särskilt utsatt ställning 

till följd av en funktionsnedsättning. Exempel på hur socialnämnden kan verka för 

att personer som utsätter närstående för våld ska upphöra med våldet är bland 

annat påverkans- och behandlingsarbete, stödjande samtal och information om 

våld. När det utöver våldsamma tendenser finns problem med till exempel 

missbruk eller psykisk ohälsa, kan det finnas behov av insatser från aktörer 

utanför socialtjänsten, exempelvis hälso- och sjukvården, som allmän rådgivning 

eller kontakt med en psykiatrisk mottagning.16 

 

 

13 Mål för jämställdhet, https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-

for-jamstalldhet/  

 
14 Se proposition 2020/21:163 Förebyggande av våld i nära relationer s. 1. 
15 Se ny paragraf, 5 kap. 11 a § SoL 
16 Se proposition. 2020/21:163 s. 20. 
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2.5 Regional strategi för att förebygga mäns våld mot 

kvinnor i Stockholms län17 

Den regionala strategin utgår från 8 målområden för att förebygga mäns våld mot 

kvinnor.  

• Förebygga våld 

• Förebygga återfall 

• Upptäcka tidigt 

• Skydda och stödja 

• Effektiv brottsbekämpning 

• Trygg rättsprocess 

• Systematisk kunskapsutveckling 

• Kunskap och forskning 

 

2.6 Riktlinjer för våld i nära relation för Upplands-Bro 

Dessa riktlinjer är socialkontorets utgångspunkt för hur personer som utsätts för 

våld i nära relation ska bemötas av kontorets anställda och hur handläggningen 

ska bedrivas. Riktlinjerna innehåller även en omvärldsanalys, hur kommunens 

arbete ser ut, en fördjupning kring skyddade personuppgifter och om olika grupper 

såsom barn, äldre och HBTQi-personer. Riktlinjerna revideras varje år av 

Socialnämnden. I riktlinjerna står det även att det ska finnas både förebyggande 

och strukturerad samverkan när det gäller våld i nära relation i kommunen. 

Dessa riktlinjer gäller dock bara socialkontoret och i det strategiska arbetet är det 

viktigt att sätta samverkan i fokus och se att ansvaret för att minska våld i nära 

relation inte enbart är socialkontorets ansvar. Dock är det viktigt att utgå från de 

riktlinjerna i det strategiska samverkansarbetet. Syftet med riktlinjerna är följande: 

• Att säkerställa att de utsatta som söker hjälp får ett professionellt 

bemötande och det stöd de har behov av oavsett vilken verksamhet de 

vänder sig till. 

• Att främja metod- och kompetensutveckling för personal som i sitt arbete 

kan komma i kontakt med våldsutsatta personer. 

• Att utveckla de verksamheter som möter våldsutsatta samt utveckla 

samverkan mellan dessa. 

 

17 Regional handlingsplan för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län, 

https://www.operationkvinnofrid.se 
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3 Samverkan och en del av ett 
kommunövergripande folkhälsoarbete 

3.3 Att förebygga våld som en del av ett 

folkhälsoarbete 

Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem och det finns behov av att jobba 

förebyggande parallellt med arbetet med att stötta våldsutsatta i vardagen och att 

ha beredskap och kunna agera i akuta situationer. 

Att bedriva ett strategiskt förebyggande arbete är att ta en bred ansats. Det 

handlar om att förebygga stereotypa könsnormer och sexism men likväl att se att 

insatser behövs inom flera områden, till exempel inom förskola, skola och 

föreningsliv. Forskning visar att arbete som bidrar till förändring av normer om 

genus är effektivt. Det är ett arbete som bör riktas mot såväl både unga kvinnor 

som unga män. Viktigt att ta i beaktande är att arbeta normkritiskt inte handlar om 

att avskaffa normer, utan att identifiera normer som begränsar människor i sina 

liv, kvinnor såväl som män. Det är dessa normer ett förebyggande arbete siktar på 

att förändra. Helt enkelt handlar det om att ifrågasätta vad som anses kvinnligt 

respektive manligt samt arbeta för att förändra de relativt smala ramar som finns 

idag.18  

Ett strategiskt arbete för att förebygga och minska våld i nära relation innebär 

samverkan mellan alla kontor i Upplands-Bro kommun. Det är viktigt att 

understryka att det inte är ett arbete som enbart kan eller ska bedrivas av 

socialkontoret. Att upptäcka och våga ställa frågor till vuxna och barn kan göras i 

de verksamheter som möter just vuxna och barn. Det är viktigt att kommunens 

anställda har kunskap och rutiner för att ställa frågor i olika sammanhang vid 

misstanke om våld.  

3.3.1 Kommunledningskontoret 

Enheten för Trygghet och prevention arbetar idag strategiskt med frågor som rör 

social hållbarhet, barnrätt, ungas inkludering och demokrati, brott och trygghet, 

alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks-, och spelprevention, ungas psykiska hälsa 

samt våldspreventivt arbetet. Våldsprevention i Upplands-Bro innefattar våld 

generellt, våldsbejakande extremism, våld i nära relation samt hedersrelaterat 

våld och förtryck. För närvarande finns en preventionssamordnare anställd som 

arbetar (deltid) med det strategiska våldspreventiva arbetet. 

3.3.2 Socialkontoret 

Socialkontoret arbetar idag utifrån de riktlinjer som tidigare nämnts. Alla 

socialsekreterare inom socialkontoret utbildas i metoden FREDA kortfrågor. Det är 

en metod som är framtagen av Socialstyrelsen för att identifiera och beskriva 

våldsutsatthet. Inom Vuxen- och LSS-enheten finns det en socialsekreterare på 

halvtid som arbetar med fokus på våld i nära relation. Det finns en samordnare för 

kvinnofrid för det praktiska arbetet inom socialtjänsten (området är ett av tre som 

 

18 SOU 2014:6 Män och jämställdhet 
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samordnaren ansvarar för). Det är få män som utövar våld som söker hjälp, men 

om någon söker finns det hjälp att tillgå via öppenvården på 

Härnevimottagningen. Insatserna bygger på att den som utövar våld ökar 

förståelsen om sig själv och hittar alternativ till våldshandlingar.  

Tillsammans med preventionssamordnare för våld i nära relation ansvarar dessa 

tre funktioner (specialiserad socialsekreterare och kvinnofridssamordnare) för att 

delta i nätverk inom området. De nätverk som är aktuella är nätverk för 

Stockholms nordvästkommuner samt Länsstyrelsens nätverk för 

kvinnofridssamordnare. 

3.3.3 Utbildningskontoret 

När det gäller evidens och våldsförebyggande arbete är det skolan som arena där 

de mest verkningsfulla metoderna återfinns.19 Förskola och skola är en viktig 

arena utifrån den mängd tid barn och elever tillbringar i de verksamheterna. Det är 

viktigt att slå fast att skolan inte är värdeneutral utan har sin bas i mänskliga 

rättigheter, demokratiska värderingar och att barnperspektivet ska genomsyra all 

verksamhet. Detta gäller även förskola där det finns stora möjligheter att arbeta 

förebyggande till exempel med social emotionell träning och normkritiska 

arbetssätt.  

3.3.4 Kultur - fritidskontoret 

Inom idrotten samlas många barn och ungdomar och detsamma gäller för olika 

kulturverksamheter såsom bibliotek och kulturskola. Det skapar en arena för att 

arbeta förebyggande, framför allt på universell nivå. Verksamheter som syftar till 

att stärka ungas självkänsla och trygghetskänsla bidrar till ett våldsförebyggande 

arbete.  

3.4 Vi behöver arbeta på olika nivåer för att bli 

framgångsrika 

Förebyggande arbete behöver bedrivas på tre olika preventionsnivåer för att det 

ska bli framgångsrikt. Det handlar om att arbeta på olika sätt på olika arenor för att 

skapa medvetenhet om våld i nära relation och om kvinnofrid, vart man kan vända 

sig och ha ett effektivt arbete med de som är utsatta. Nedan beskrivs de tre olika 

preventionsnivåerna och vad arbete på respektive nivå kan innebära inom detta 

område. 

• Universell nivå: är riktat mot alla barn, ungdomar och vuxna utifrån att vi 

inte kan förutsäga vilka som kommer att bli utsatta. Ett universellt 

förebyggande arbete är de insatser vi gör innan våldet har skett. Exempel 

på universella insatser kan vara att biblioteken ställer fram böcker som 

handlar om utsatthet och/eller våld och att unga får tillgång till program 

som ger verktyg för hälsosamma och jämställda relationer. Ansvaret för 

 

19 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor (2014b). Inget att vänta på. 

Handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga. 
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det universella arbetet är delat mellan kommunens olika aktörer, interna 

som externa aktörer.  

• Selektiv nivå: är akuta insatser när våldet har skett, till exempel att den 

våldsutsatta och eventuella barn tas om hand i säkra miljöer och akuta 

skador dokumenteras. Detta är framförallt socialtjänstens ansvar. 

Selektivt förebyggande arbete riktar sig även till riskgrupper, i detta de 

som riskerar att utsättas för våld. Här kommer också återfallsprevention 

för de som utsatt andra för våld men sökt stöd. 

• Indikerad nivå: är insatser som sker efter det att våld har skett och kan 

omfatta behandling av såväl våldsutsatta som våldsutövare. För den 

utsatta innebär det ofta bearbetning av trauma. Det huvudsakliga 

ansvaret ligger hos socialtjänsten, men ofta är det bra med samverkan 

med till exempel förskola, skola och äldreomsorgen. För den som utsatt 

andra för våld innebär det stöd och behandling för att välja bort våld, 

vilket också faller under socialtjänstens ansvar. 

3.4.1 Befintliga strukturer 

Att arbeta förebyggande mot våld i nära relation framgångsrikt innebär att arbeta 

tvärsektoriellt och då är en effektiv samverkan central. Det går hand i hand med 

drogförebyggande arbete, brottsprevention, integrationsarbete, 

föräldrastödsarbete samt social hållbarhet. Vad vi än vill förebygga är ett 

tvärsektoriellt samverkansarbete centralt för att lyckas.  

3.4.2 Operativ nivå 

Samverkansforum för våld i nära relationer är upprättad i Upplands-Bro kommun 

och består av deltagare från socialkontorets samtliga enheter, gymnasieskolan, 

grundskolan, kultur och fritid, kvinnojouren, polisen och bostadsbolag, både 

kommunala och privata. Forumet samordnas av preventionssamordnaren på 

Trygghets- och preventionsenheten. 
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3.4.3 Att våga se och våga fråga är avgörande 

Avgörande för om arbetet för att minska våld i nära relation ska minska är att 

anställda och medborgare ska veta vart man kan vända sig om en person berättar 

om upplevelser av våld, antingen i nära relation eller hedersrelaterat våld. Det 

behöver finnas lättillgänglig information på olika platser, både digitalt och som 

information på till exempel skärmar eller lappar inom olika verksamheter och det 

behöver kontinuerligt uppdateras. Anställda och medborgare behöver stöd i att 

våga fråga. Ett exempel är Huskurage20 som ger verktyg till grannar att se och 

agera. Under 2021 implementerar Upplands-Brohus Huskurage inom sitt bestånd 

och har samverkat i beredningsfrågan med Upplands-Bro kommun och polis. 

 

 

 

 

20 (www.huskurage.se) 
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4 Utveckling av arbetet  
 
 

 

Övergripande mål: 

 

Att uppmärksamma, förebygga och minska våld i 
nära relation.  

 

Genom att: 

 

 

 

 

Medborgare och anställda i 
Upplands-bro kommun ska 

informeras om vart och hur man 
kan anmäla oro för att någon 
utsatts för våld i nära relation

Medborgare och anställda i 
Upplands-Bro kommun ska 

informeras om var och hur man 
kan få stöd om man utsatts för, 
bevittnat och /eller utövat våld i 

nära relation

Verksamheter inom kommunen 
ska inventera samt revidera 

rutiner och handlingsplaner för 
att kunna möta de som utsatts 

för eller bevittnat våld i nära 
relation

Frågan om våldsutsatthet ska 
uppmärksammas

Samverkan för att utveckla 
skolan eller andra 

samlingsplataser för barn och 
unga som arena för 

våldsprevention 
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Aktivitetsplan 
Preventionssamordnare samordnar samt följer upp aktivitetsplanen och eventuell 

revidering årligen samt redovisar för Trygghetsutskottet. 

 

Delmål Aktivitet  Ansvarig  Tidsram  

Handlings- och 

aktivitetsplanen mot våld i 

nära relation ska vara 

känd av medarbetare i 

Upplands-Bro kommun 

 

Gå igenom handlingsplanen 

på APT på respektive enhet  

Enhetschefer  

Rektorer  

 

2022 

Det ska finnas tydliga 

rutiner för orosanmälan till 

socialtjänsten gällande 

misstanke om våld i nära 

relation  

Utforma adekvata rutiner inom 

verksamheter som möter barn 

och unga 

Rektorer, avdelningschef 

Unga (Kultur och fritid) 

2021/2022 

Förebygga våld med 

tidiga insatser via skolan 

som preventiv arena.  

Undersöka möjligheten att 

införa 

våldspreventionsprogram 

eller metod i någon av 

skolorna i kommunen 

(som ”pilotskola”) 

Utbildningschef, 

enhetschef för 

Trygghets- och 

preventionsenheten 

samt 

preventionssamordnare 

2021/2022 

Fråga om våld och 

våldsutsatthet i 

skolsköterskornas 

återkommande 

elevhälsosamtal (med alla 

skolelever) 

Se över möjligheten att få med 

utökade rutinfrågor om våld 

samt rutin vid eventuell 

upptäckt 

Enhetschef 

resursenheten 

 2021/2022 

Informera om hjälp och 

stöd till våldsutsatta/ 

våldsutövare 

Kontinuerligt förbättra och 

förtydliga relevant information 

på kommunens hemsida 

Kommunikationsenheten 

i samråd med andra 

aktörer 

2021- och 

kontinuerligt 

Uppmärksamma samt 

mobilisera mot våld i nära 

relationer 

 

Implementera Huskurage Upplands-Brohus 2021/2022 
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Ge stöd till våldsutövare  Undersöka möjligheten att 

våldsutövare ska ha tillgång till 

återfallsförebyggande 

behandling och tydliggöra 

information om stöd till 

våldsutövare 

Socialkontoret 2021/2022 

Göra barn och unga 

delaktiga i arbetet mot 

våld i nära relation 

Inför revidering av aktivitet i 

handlingsplanen göra barn och 

unga delaktiga genom 

exempelvis fokusgrupper 

Trygghet och 

preventionsenheten 

2022 

Socialkontorets enheter 

har egna mål för arbetet 

med syfte att förebygga 

och uppmärksamma våld i 

nära relation 

 

Socialkontorets enheter 

formulerar mål på enhetsnivå 

som redovisas i 

samverkansforum/samordnare 

för våld i nära relation 

Enhetschefer 

socialkontoret 

2021- och 

kontinuerligt 

Unga pojkar ges möjlighet 

att samtala kring normer 

enligt den forskning som 

säger att arbete med 

förändring av normer om 

genus är effektivt 

 

Kommunens fältgrupp erbjuder 

ett våldsförebyggande arbete 

riktat till pojkar, med grund i 

normförändrande arbete i 

enlighet med metoden 

”killmiddag” och/eller 

Machofabriken 

 

Enhetschef Trygghet och 

preventionsenheten 

 

Fältgruppen 

Hösten 2021- 

och 

kontinuerligt 

Våldsutsatta kvinnor, 

unga och barn erbjuds 

stöd utöver Socialkontoret 

och andra kommunala 

verksamheter genom 

samarbete med 

Kvinnojouren Anna 

 

Upplands-Bro kommun ingår 

IOP (Idéburet Offentligt 

Partnerskap) med 

Kvinnojouren Anna för att 

säkerställa ett lokalt och 

långsiktigt stöd till våldsutsatta 

kvinnor och deras barn, samt 

ungdomar som utsätts för eller 

utövar våld 

Trygghets- och 

preventionsenheten 

 

Kvinnojouren Anna 

2022-2024 
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5 Vill du lära mer om kvinnofridsarbete 
och våld i nära relation?  
 

1. Ekström, Veronika. (2016) Det besvärliga våldet. Socialtjänstens stöd till 

kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Linköpings Universitet. 

Filosofiska fakulteten. No. 689.  

2. Europarådets konvention förebyggande och bekämpning av våld mot 

kvinnor och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen). Istanbul maj 2011.  

3. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor (2014b). Inget att vänta 

på. Handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga. 

4. Nationellt Center för Kvinnofrid (2010) Hedersrelaterat våld och förtryck – 

en kunskaps-och forskningsöversikt 

5. Nationellt Center för Kvinnofrid (2014). Våld och hälsa. En 

befolkningsstudie om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen 

till hälsa.  

6. SOU 2014:6 Män och jämställdhet 

7. SOU 2014:49 Våld i nära relationer – en folkhälsofråga. 

8. SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och 

hedersrelaterat våld och förtryck. 

9. Sveriges kommuner och landsting. (2016) Framgångsfaktorer i 

kvinnofridsarbetet. En undersökning av utvecklingen av arbetet mot våld i 

nära relationer i kommuner.  

10. UNICEF 2016, Female Genital Mutilation/Cutting: A global concern 
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5.3 Hemsidor 

 

1. Brottsförebyggande rådet, www.bra.se 

2. Nationellt Center för Kvinnofrid, www.nck.uu.se 

3. Origo - resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld 

www.origostockholm.se 

4. Mål för jämställdhet, https://www.regeringen.se/regeringens-

politik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet/ 

5. Agenda 2030 och de globala målen, med exempel på mål 5 om 

jämställdhet mellan könen. (http://www.globalamalen.se/internationella-

dagen-avskaffandet-av-vald-mot-kvinnor/)  

6. Kvinnokonventionen för att belysa området som ett folkhälso- och 

samhällsproblem. (http://www.unwomen.se/om-oss/vad-gor-vi/stoppa-

vald-mot-kvinnor/)  

7. Barnkonventionen, 54 artiklar gällande barns rättigheter som sedan 

2020-01-01 är lagstadgade. (barnkonventionen.se) 

8. Barnafrid en kunskapskälla och en digital utbildning som ska ge kunskap 

och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa barn som varit utsatta för 

våld eller övergrepp.  (Barnafrid - Linköpings universitet (liu.se) 

9. Helhetsgrepp - Vi delar analysen om att insatserna för att bekämpa våld i 

nära relationer måste göras utifrån ett rättsligt, socialt, ekonomiskt och 

hälsorelaterat perspektiv samt inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv. 

(http://www.valdmotnara.se/dusomjobbarmedfragan/omvaldinararelationer

.4.4f12e2b41399619c73c648.html)  
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 Kommunledningskontoret  
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Camilla Stark 

   

Kommunledningskontoret  
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   KS 21/0530  

Trygghetsutskottet 
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Medlemskap Healthy Cities 

Förslag till beslut 

1. Trygghetsutskottet beslutar att Upplands-Bro ansluter sig som 

medlemskommun i nätverket Healthy Cities Sverige. 

2. Trygghetsutskottet utser Fredrik Kjos (M), Hans Åberg (L) och Camilla 

Janson (S) som politiska representanter i nätverket. 

3. Trygghetsutskottet utser samordnare för barnrätt och social hållbarhet 

samt folkhälsosamordnare som kommunens representanter i nätverket. 

Sammanfattning 
Det nationella Healthy Cities-nätverket är ett svenskt nätverk och en ideell, 

icke-vinstdrivande förening, bestående av politiker och tjänstepersoner som på 
olika sätt arbetar med att bidra till kommuner och regioners arbete med 

folkhälsa och social hållbarhet.  
 
Övergripande mål för Healthy Cities är: 

 Förbättra folkhälsan genom att förbättra levnadsförutsättningarna och 
möjligheterna för alla. 

 Arbeta strategiskt för jämlik hälsa och jämlika förutsättningar för 
hållbar utveckling 

 Lyfta jämlik hälsa till den politiska dagordningen lokalt, regionalt, 
nationellt och globalt  

 
Upplands-Bro är en kommun med social hållbarhet och hälsa högt på agendan, 
och medlemskap i Healthy Cities kan bidra till arbetet bland annat genom 

fokus på frågorna, samverkan/utbyte samt kunskaps- och kompetenshöjning. I 
förlängningen kan detta bidra till förbättrad folkhälsa och socialt hållbara 

lösningar lokalt.  

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 oktober 2021. 

Ärendet 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
   KS 21/0530 

 
 

Healthy Cities internationella nätverk grundades 1988, med mål att Införliva 

WHO:s övergripande mål i praktiskt folkhälsoarbete på lokal nivå. Det samlar 
städer som arbetar med hälsa och jämlikhet i en process för inspiration och 

lärande.  
 
Arbetet pågår i faser. Varje fas innehåller ett antal utvecklingsområden som 

nätverket gemensamt tar sig an utifrån de enskilda ländernas och städernas 
förutsättningar. Faserna varar i ca 5 år. 2019-2024 är fokus Agenda 2030:s 17 

mål för hållbar utveckling. 
 
Det nationella Healthy Cities-nätverket är ett svenskt nätverk och en ideell, 

icke-vinstdrivande förening, bestående av politiker och tjänstepersoner som på 
olika sätt arbetar med att bidra till kommuner och regioners arbete med 

folkhälsa och social hållbarhet. Det grundades 2004 och består av kommuner 
och regioner som tillsammans arbetar för att bygga strukturer på lokal och 
regional nivå för att öka jämlikheten i hälsa. Det är öppet för nya kommuner 

och regioner att ansluta sig som medlemmar. Medlemmar idag: 15 kommuner 
och 3 regioner. 

 
Det nationella Healthy Cities-nätverket Healthy Cities är ett WHO-anslutet 
nätverk vilket innebär tillgång till erfarenheter och kontakter från hela världen. 

 
För att bli medlem förväntas att: 

• Medlemskapet är förankrat på hög politisk nivå. 

• Ett engagemang för god folkhälsa och en struktur för att uppnå den. 
• En vilja att sätta jämlik hälsa högt på den politiska och sociala agendan. 

• Ett åtagande att följa de inriktningar som presenteras i WHO Healthy 
Cities senaste fas. 

 
 

Övergripande mål för Healthy Cities är: 

 Förbättra folkhälsan genom att förbättra levnadsförutsättningarna och 

möjligheterna för alla. 

 Arbeta strategiskt för jämlik hälsa och jämlika förutsättningar för 
hållbar utveckling 

 Lyfta jämlik hälsa till den politiska dagordningen lokalt, regionalt, 
nationellt och globalt  

 
Det nationella nätverket arbetar bland annat genom: 

 Gemensamt arbete politiker och tjänstepersoner 

 Arbete mellan professioner  

 Erfarenhetsutbyte 

 Kollegial granskning 

 Seminarier/Webbinarier 

 Studiebesök 

 Utbildningar 

 Samarbete med myndigheter 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
   KS 21/0530 

 
 

 Fungerar som maktfaktor och påtryckare 

 
Och i arbetsformerna: 

• Årskonferens och höstmöte 
• Strategmöten 

• Tematiska grupper 
• Arbetsgrupper 

 
Upplands-Bro är en kommun med social hållbarhet och hälsa högt på agendan, 
och medlemskap i Healthy Cities kan bidra till arbetet bland annat genom 

fokus på frågan, samverkan/utbyte samt kunskaps- och kompetenshöjning. I 
förlängningen kan detta bidra till förbättrad folkhälsa och socialt hållbara 

lösningar lokalt.  

Barnperspektiv 

Ett medlemskap i Healthy Cities som kan bidra till ett lokalt stärkt 

folkhälsoarbete och i förlängningen förbättrad folkhälsa är gynnsamt ur ett 

barnperspektiv. Dels direkt genom förbättrad hälsa för barn och unga, dels 

indirekt genom förbättrad hälsa hos föräldrar eller andra närstående, vilket kan 

leda till ett stärkt föräldraskap och tryggare uppväxtvillkor för barn och unga.  

 

 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Camilla Stark 

 Enhetschef Trygghets- och 

preventionsenheten 

 

 

Bilagor 

Beslut sänds till 
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Sara Wiesner 

Kommunsekreterare 
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Trygghetsutskottet 
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Sammanträdestider 2022 - Trygghetsutskottet 

Förslag till beslut 

1. Sammanträdestider för Trygghetsutskottet för år 2022 fram till 

mandatperiodens slut den 15 oktober 2022 fastställs enligt 

Kommunledningskontorets förslag. 

2. Sammanträdestider för Trygghetsutskottet för år 2022 efter att den nya 

mandatperioden har inletts den 15 oktober 2022 fastställs enligt 

Kommunledningskontorets förslag under förutsättning att utskottet 

kvarstår. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommuns nämnder, beredningsgrupper och utskott bestämmer 

varje år dag och tid för nästkommande års sammanträden. Varje utskott tar 
beslut om sina egna sammanträdestider och kan vid behov under 

verksamhetsåret besluta om ytterligare sammanträdestillfällen. 
 

Kommunledningskontorets kansliavdelning har upprättat ett förslag till 

sammanträdestider för Trygghetsutskottet för år 2022. 

Förslag till sammanträdesschema för Trygghetsutskottet 2022 fram till 

mandatperiodens slut: 

Trygghetsutskottets beredning kl. 

08:30, fredagar 

Trygghetsutskott kl. 08:30, 

fredagar 

11 februari 18 februari 

18 mars 25 mars 

13 maj 20 maj 

2 september 9 september 

Förslag till sammanträdesschema för Trygghetsutskottet 2022 efter ny 

mandatperiod inletts förutsatt att utskottet kvarstår: 

Trygghetsutskottets beredning kl. 

08:30, fredagar 

Trygghetsutskott kl. 08:30, 

fredagar 

18 november 25 november 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-09-24 KS 21/0519 

 
 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2021 

 

Barnperspektiv 

Vid vilken tidpunkt som arbetsutskottet sammanträder har inga direkta 

konsekvenser för barn och unga eller deras livsmiljö. Däremot kan de ärenden som 

behandlas av utskottet under sammanträdena ha konsekvenser för barn och unga, 

och dessa konsekvenser ska redovisas i varje enskilt ärende.  

 

Kommunledningskontoret 

 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Camilla Stark 

 Chef trygghet och prevention 

 

 

Beslut sänds till 

 Samtliga ledamöter och ersättare i Trygghetsutskottet 
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"Sluta skjut" - Group Violence Intervention 
(GVI) 

Förslag till beslut 

Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. Kommunstyrelsen medverkar till att Upplands-Bro kommun 

implementerar strategin Group Violence Intervention – Sluta skjut, för 

ökad trygghet och säkerhet genom minskat grovt våld. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att ingå en avsiktsförklaring med 

berörda organisationer och myndigheter. 

3. Kommundirektören får i uppdrag att återrapportera till 

Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Brå (Brottsförebyggande rådet) har konstaterat att dödligt skjutvapenvåld 
kopplat till kriminella miljöer är ett problem som ökar i Sverige. Med 

anledning av detta har Brå inhämtat och initierat implementeringen av en 
amerikansk metod för att arbeta mot grovt våld i Sverige, metoden kallas för 

Group Violence Intervention (GVI). I Sverige har strategin implementerats i 
Malmö som pilotkommun och fått namnet ”Sluta skjut”. 

Regeringen har givit Brottsförebyggande rådet (Brå), Polismyndigheten och 

Kriminalvården i uppdrag att i samverkan med ett antal frivilliga kommuner 
sprida strategin till fler orter i Sverige. GVI är en strategi som kräver ett nära 

samarbete mellan deltagande statliga myndigheter och kommuner. Strategin 
ska spridas till de frivilliga kommuner där myndigheterna bedömer det som 
mest lämpligt.  

 
Frågan har ställts till Upplands-Bro kommun tillsammans med Järfälla 

kommun och Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro. Alla aktörer måste 
tillsammans medverka i en implementering av strategin för att detta ska vara 
genomförbart. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2021. 
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Ärendet 

GVI Group Violence Intervention: Sluta skjut 

Brå (Brottsförebyggande rådet) har konstaterat att dödligt skjutvapenvåld 

kopplat till kriminella miljöer är ett problem som ökar i Sverige. Med 
anledning av detta har Brå inhämtat och initierat implementeringen av en 

amerikansk metod för att arbeta mot grovt våld i Sverige, metoden kallas för 
Group Violence Intervention (GVI). 

Det operativa arbetet har genomförts i pilotkommunen Malmö under 2018-

2020 och har namnet Sluta skjut. Pilotverksamheten Sluta skjut avslutades den 
31 januari 2020, men är planerad att fortsätta drivas i Malmö i minst tre år till.  

 
Regeringen har givit Brottsförebyggande rådet (Brå), Polismyndigheten och 
Kriminalvården i uppdrag att i samverkan med ett antal frivilliga kommuner 

sprida strategin bakom Sluta skjut, Group Violence Intervention (GVI), till fler 
orter i Sverige. GVI är en strategi som kräver ett nära samarbete mellan 

deltagande statliga myndigheter och kommuner. Strategin ska spridas till de 
frivilliga kommuner där myndigheterna bedömer det som mest lämpligt. 
Lärdomar och erfarenheter från försöksverksamheten med Sluta skjut i Malmö 

ska beaktas i genomförandet av uppdraget. Myndigheterna ska också 
säkerställa att arbetet utvärderas. 

 
Frågan har ställts till Upplands-Bro kommun tillsammans med Järfälla 
kommun och Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro. Alla aktörer måste 

tillsammans medverka i en implementering av strategin för att detta ska vara 
genomförbart.  

 
Strategin bygger på det som kallas "focused deterrence" och har ett 
gruppfokus. En central utgångspunkt för strategin är att majoriteten av allt 

grovt våld i ett samhälle kan kopplas till ett fåtal individer. För att minska 
våldet ska samhället rikta sina resurser mot dessa individer och de grupper som 

de tillhör. Genom det särskilda fokuset på hela grupper kommer gruppernas 
interna grupptryck leda till att konflikter och andra orsaker till att använda våld 
kan lösas på andra sätt. Grovt sett kan man beskriva att strategin vilar på tre 

centrala delar, som alla är lika viktiga och som alla tre förstärker varandra. De 
tre delarna är: 

Kommunikation: ett gemensamt budskap från samhällets aktörer om att våldet 
måste upphöra. Detta genomförs genom direktkommunikation med 
gruppmedlemmarna. 

Sanktioner: snabba och förutsägbara konsekvenser av våld för hela grupper. 
Eftersom det är grupper som driver våldet kommer detta ge större effekt än 

insatser som har ett individfokus. 

Ett erbjudande om hjälp: gruppmedlemmar som vill lämna det kriminella livet 
ska få hjälp att göra det. 
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Stöd för att strategin minskar grupprelaterat våld har ackumulerats under 

många år sedan starten i Boston, USA. Forskning och beprövad erfarenhet 
visar att man i de städer och områden där GVI implementerats har kunnat se 

minskningar för dödliga skjutningar med mellan 35 till 60 procent. Det går 
även att se tydliga minskningar för skjutningar utan dödlig utgång. Utöver 
positiva effekter på det grova våldet har flera utvärderingar visat på förbättrad 

samverkan mellan de aktörer från myndigheter och organisationer som varit 
inblandade. 

 
Strategin är även effektmätt i Sverige. Man kan se tydliga minskningar i 
skjutningar och skjutningar med dödlig utgång i Malmö under pilotperioden, 

detta resultat är dock inte statistiskt säkerställt i sin direkta koppling till Sluta 
skjut. 

 

Barnperspektiv 

Barns trygghet och säkerhet är nära kopplat till våld och skjutvapenvåld i våra 

offentliga miljöer. Barn och unga kan vara anhöriga till personer som brukar 

våld eller som blir offer för detta, likväl som att barn och unga själva kan 

traumatiseras, skadas eller dödas. Unga riskerar också att vara del av den 

kriminella miljö där grovt våld och skjutvapenvåld förekommer. Ett arbete med 

strategin Sluta skjut och med att minska det grova våldet i närsamhället är 

därmed gynnsamt för barn och unga ur flera perspektiv.   

 

 

 

 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Camilla Stark 

 Enhetschef Trygghets- och 

preventionsenheten 
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Beslut sänds till 

 Lokalpolisområdeschef Järfälla/Upplands-Bro 
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