Handlingsplan för samverkan i förebyggande arbete för trygghet och mot brott 2019–2020,
Danderyds Kommun och LPO Täby
Handlingsplanen gäller mellan 2019-01-14 – 2020-12-31
Fokusområde
Öka tryggheten
på platser som
upplevs vara
otrygga

Aktivitet
Fortsatt satsning på ökad
närvaro av synlig polis på platser
som upplevs vara otrygga

Genomförande
Polisen ska kontinuerligt genomföra
rutinmässiga trygghetspatrulleringar
med uniformerad personal på utvalda
platser och på tidpunkter som upplevs
vara otrygga.

Trygghetskamera

Danderyds kommun kommer att ansöka om
tillstånd för kameraövervakning.
Det trygghetsskapande arbete med väktare som
pågår i ett antal kommuner ska utredas i syfte att
belysa möjliga effekter av sådana insatser i
Danderyds Kommun.
Kommunen i samverkan med polis och Minst en gång per år vid någon av de platser som
lokala aktörer och nyckelpersoner
får flest omnämnanden som otrygga i
ordnar trygghetsvandringar
undersökningar och via kontakt med kommunen.

KLK

Fortsätta byta kablar, stolpar och
armaturer i enlighet med planer och
mål i tekniska nämndens budget

TK

Utvärdering av andra
kommuners försök med utökad
bevakning
Trygghetsvandringar

Specificerat genomförande
1) Området kring Danderyds sjukhus,
bussterminalen samt Vendevägen 90, inklusive
parkeringen 2) Mörby Centrum med omgivningar.

Ansvarig
Polisen

KLK

Polis och
nyckelpersoner
inom Danderyds
Kommun
Kommunal väktarrondering och Fortsätta bevakning enligt avtal med
Väktarrondering med kommunens väktarbil ska ske KLK
bevakning i kommunen
kommunens väktarbolag som påbörjats varje dygn på platser som upplevs vara otrygga (Det
2016.
vill säga samma platser som polisen angett som
platser där polisen avser vara mer synliga).
Väktarna har även förebyggande uppdrag (social
rondering) som utvärderas löpande.
Bättre gatu- och vägbelysning
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Fokusområde
Öka tryggheten
på platser som
upplevs vara
otrygga

Minska inbrott
och
bildelsstölder

Aktivitet
Tryggare miljö vid
återvinningsstationer

Genomförande
Trygghetsskapande samverkan mellan
återvinningsföretag, kommun polis,
väktarbolag pågår och fortsätter.

Fler vuxna ute på platser som
upplevs vara otrygga

Fortsatt arbete med att öka deltagandet Stödja föräldraföreningarna att sprida information KLK, BOF, SOC,
vid föräldravandringar (ett mål i
om föräldravandring
polis
Bildnings- och omsorgskontorets
budget).

Fortsatt arbete med
grannsamverkan och
grannsamverkansbil

Grannsamverkan

1) Enligt metod för grannsamverkan starta nya
grannsamverkansgrupper 2) Skicka löpande
information om tillgrepp och förebyggande
åtgärder till kontaktombuden 3) Månadsbrev med
samlad information till kontaktombuden 4)
Arrangera årsmöte för grannsamverkan minst en
gång om året i samverkan med volontärer

Fortlöpande arbete med
grannsamverkansbilen enligt plan
(redovisas för polis och KS vartannat
år).

1) Fortlöpande arbeta med grannsamverkansbil
KLK, Polis
enligt plan 2) Bjuda in alla som arbetar med
grannsamverkansbilar i länet för erfarenhetsutbyte
3) riktade insatser vid de veckor som vanligtvis
innebär fler inbrott än vanligt, exempelvis synliga
insatser med polis, grannsamverkansbil och
polisvolontärer 4) Fortsätta stödja volontärers
projekt med att låsa stegar

Kunskapsspridning
Aktivera civilsamhället

Inbjudan till nos och spaning

Ansvarig
Specificerat genomförande
1) Kommunens väktare besöker en station minst en KLK, TK, Polis
gång per dygn. 2) Grannsamverkans-bilen kör förbi
varje dag och felanmäler eller pratar med folk. 3)
avfallsplanerare följer och dokumenterar trygghet
och klagmål i samverkan med tidnings- och
förpackningsindustrin. 4) Planering för fler kärl och
fler återvinningsstationer.

Fakta och information om förebyggande åtgärder i
media, minst två gånger per år.
En gång om året i samverkan med
Roslagskommunerna, kennelklubben och polisen

Polis, KLK

KLK, Polis
KLK, Polis
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Fokusområde
Aktivitet
Trygg och säker Främja tryggt och säkert
stads-planering byggande och planering

Genomförande
Specificerat genomförande
Inventera om det finns behov av
kunskap och ändrade rutiner med syfte
att öka trygghetsperspektivet vid
nybyggnad och ombyggnad

Ansvarig
KLK, Polis

Arbete mot hot Fortsätta ge stöd åt lokal
och våld och för krisledning i enlighet med
trygghet
krisledningsplanen

Bibehålla och vidareutveckla arbetet
för att motverka skolskjutningar

KLK, BOF

1) Vidareutbildning. 2) Översyn av tekniska
lösningar på skolor, i synnerhet om det finns
möjlighet till ”inrymning”.

Fortsätta arbetet med förebygga
våld, hot och otrygghet relaterat
till våldsbejakande extremistiska
miljöer samt värna demokrati
enligt handlingsplanen

Fortsätta utbilda i samarbete med
1) Vidareutbildning och spridning av
Roslagskommunerna, länets nätverk
grundutbildningen 2) Vidareutveckla
och den nybildade myndigheten
handlingsplanen i samverkan med nyckelpersoner
centrum för våldsbejakande extremism

Arbete med värdegrund och mot
hot och våld i skola (ibland
kallat slarvigt kallat mobbing)
och för psykisk hälsa

Fortsätta med att stödja
Sker och redovisas bland annat inom ramen för BOF, KLK
värdegrundsarbete i miljöer där unga projektet "Danderyd lyssnar" vilket utvärderas av
lever och verkar (inkluderat arbetet för Karolinska Insitutet
trygghet på nätet)

Sprida kunskap om stöd som
finns, exempelvis föräldrastöd
och stöd för brottsoffer och
förövare

Fortsätta socialkontorets arbete I socialkontorets budget finns mål för
med våld i nära relation
arbete med våld i nära relation, i
synnerhet barn, familjer
funktionsnedsatta personer.

1) Vid besök i skolor och träffar med föräldrar och
elever 2) Vid interna möten och på intranätet 3)
Under anhörigveckan då anhörigstödet och
resursteamet träffar elever på lunchtid och pratar
och delar ut material

KLK, polis

BOF, KLK,
SOC (3)

SOC
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Fokusområde
Arbete mot hot
och våld och för
trygghet

Aktivitet
Kartläggning och beslut om
åtgärder med fokus på akuta
problem och möjligheter men
även analys och
förbättringsförslag för
långsiktigt arbete

Genomförande
Trygghetsforum - formaliserad dialog
mellan polis, socialkontoret, väktare
(interna och externa), brandförsvaret,
Danderyds Sjukhus och fritiden med
flera. Vissa ses varannan vecka och
andra ses vid behov

Specificerat genomförande
Ansvarig
1) Fortsätta möten var annan vecka och stormöten KLK, polis, SOC,
4 gånger om året 2) utvärdera och utveckla forumet BOF
3) Utveckla arbetet med indikatorer för trygghet
och mot brott

Minska stöld
och bedrägerier, i synnerhet
riktat mot
funktionsnedsatt person

Fortsätta med studiecirklar,
”brott mot äldre”
Kommunikation om
tillvägagångssätt vid stöld och
bedrägerier. Budskap från flera
avsändare, såsom kommun och
polis
Stödja utvecklingen av goda
levnadsvanor och friskfaktorer
hos barn och ungdomar

Frivilliga med stöd av kommunen

Minst en kurs en gång per år

Polis, KLK

Via media, Danderydsaktuellt och
polisens seniorforum. Delta vid mässor
som Seniordagen och Trygghetsdagen
och föra dialog om stöld och
bedrägerier.
KLK i samverkan med flera av
kommunens förvaltningar har fått i
uppgift att ta fram en översyn med
syfte att ta fram ett nytt strategiskt
kommunövergripande styrdokument
för att nå ökad effektivitet i arbetet
med friskfaktorer och riskfaktorer när
det gäller ungdomsfrågor.

I media en gång per år. I seniorforum lyfts frågan i
stort sett varje träff. Delta vid minst en mässa per
år.

Polis, KLK, VOL

Givet att översynen antas av kommunstyrelsen
planeras en vidareutveckling av arbetet och
implementering

SOC, BOF

Vidareutbildning av personal

I samarbete med kommuner i Roslagen Genomföra ung i Roslagen 2019 och 2020 i
KLK, BOF,
ordna "Ung i Roslagen" en årlig
samverkan med övriga kommuner i Roslagen samt TryggSam
konferens med förebyggande tema
Lidingö

Minska
brottslighet,
otrygghet och
ohälsa kopplat
till alkohol,
narkotika och
tobak (ANT)
bland ungdomar

Vidareutbildning av personal

Mobilisera föräldrar, lärutbyte
med föräldrar

Samverkan med föräldraföreningar

Inom ramen för lärcentrum och ungdomsarbete i
samverkan (konferensen Ung i Roslagen bland
annat).
Fortsätta med föräldravandringar.

BOF

SOC, BOF, Polis
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Fokusområde
Minska
brottslighet,
otrygghet och
ohälsa kopplat
till alkohol,
narkotika och
tobak (ANT)
bland ungdomar
…fortsättning

Aktivitet
Genomförande
Minska tillgång till alkohol tobak Kommunikation med föräldrar om
och narkotika
ANT med stöd i syfte att minska
tillgången till tobak, alkohol och
narkotika.

Ansvarig
Specificerat genomförande
1) Tal om ANT på föräldramöten minst en gång per BOF, Polis
år i var och en av högstadieskolorna 2) Broschyr
hem till vårdnadshavare 3) Kommunikation via
film, sociala medier, externa media. 4) Inbjudan till
föräldrar en gång per år med Maria Ungdom.

Stoppa otrygga fester, främst i
privata bostäder där
minderåriga samlas utan
närvaro av trygga vuxna och där
det förekommer alkohol
och/eller narkotika.

Mobilisera föräldrar, låta ungdomar
berätta om sin vardag och sprida
berättelserna, ta tillvara den positiva
kraften hos unga som grupp
(hälsofrämjande perspektiv,
empowerment)

1) Förmedla ungdomars egna berättelser via olika BOF (1-3),
media bland annat inom projektet "Danderyd
KLK/Polis (2), SOC
lyssnar". 2) Fortsätta det lyckade samarbetet för att (2)
minska fylla, skador och ohälsa i samband med
niornas avslut i samverkan med föräldrar och i
förlängningen påverka fler vårdnadshavare att inte
låta sina barn delta vid otrygga fester. 3) Skicka
broshyr om narkotika, tobak, alkohol samt otrygga
hemmafester till vårdnadshavare.

Rökfria skolgårdar

Implementera en rökpolicy som Ungt
Fokus producerat
Arbete mot langning genom
Ett tillfälle per år
kontrollköp i kombination med dialog
med handlare (framförallt gällande
tobak)
Fortsätta det initiativ som tagits där
socialkontoret och polisen i samverkan
besöker hem vid misstanke om oro för
unga (Linköpingsmodellen).

BOF

Fortsätta arbete enligt
Kronobergsmodellen

Polis, SOC

Kontrollköp

Linköpingsmodellen i
samverkan

Tillsyn/dialog med föräldrar,
modifierad Kronbergsmodell

Polis tar kontakt med vårdnadshavaren samt
förverkar alkohol. I de fall där man upplever att
vårdnadshavare tar ansvar för situationen ska en
orosanmälan göras till socialtjänsten

SOC, eventuellt
med stöd av KLK

SOC, Polis
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Fokusområde
Minska
brottslighet,
otrygghet och
ohälsa kopplat
till alkohol,
narkotika och
tobak (ANT)
bland ungdomar
…fortsättning

Aktivitet
Trygg skolavslutning

Genomförande
Fortsatt samarbete inför
skolavslutningar med information till
föräldrar och närvaro vid utspring och
avslutning med fokus på både ordning
och dialog. Minst två
informationsinsatser mot langning.

Ansvarig
BOF, KLK, Polis

SMADIT - Stöd till vuxna med
riskbeteende för droger och
alkohol

Fortsätta arbetet med SMADIT. En
modell som syftar till att öka
sannolikhet att person med misstänkt,
rattonykterhet söker vård.

Polis

Kommunicera
Kommunikationsplan inkluderat
helhetspersatt möjliggöra dialog om
pektiv, både
trygghet
otrygghet och
trygghet, samt
ökad sprid-ning
av information
om allt som
redan finns.

1) Upprätta en kommunikationsplan och ett årshjul KLK, KLK, Polis
2) Dialogdagar under minst två tillfällen under året
(Exempelvis Hamnens dag och Företagsmässan) 3)
Polis i Mörby Centrum varje onsdag för dialog med
mera

Kartläggning

Undersökningar som mäter
brott och trygghet (helt eller
delvis).

Fortsätta undersökningar som SCB nöjd
regionindex, Stockholmsenkäten och
medborgarenkät.

KLK
TK
BOF
SOC
VOL
TryggSam

Kommunledningskontoret
Tekniska Kontoret
Bildnings- och omsorgsförvaltningen
Socialkontoret
Volontärer (exempelvis grannsamverkansbilsvolontärer)
Samverkansgrupp för Trygghet i Danderyd (TryggSam). Ett nätverk med polis, fritidsfält, Resursgruppen, Storstockholms
brandförsvar, drogförebyggare, brottsförebyggare, väktare, representanter från socialkontoret, säkerhetschefen vid Danderyds
sjukhus med flera. Nätverket bjuder även in gäster såsom brottsofferjouren och SL.

Polis, Trygg i
Danderyd, KLK

