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Handlingsplan för samverkan gällande förebyggande arbete för trygghet och mot
brott 2021–2022, Lokalpolisområde Södra Roslagen och Danderyds kommun.
Handlingsplanen gäller mellan 2021-01-01 – 2022-12-31
Handlingsplanen har framtagits inom ramen för överenskommelsen mellan
Lokalpolisområde Södra Roslagen och Danderyds kommun som föreskriver att parterna
ska samverka för trygghet och mot brott under åren 2021–2022. Förutom
handlingsplanen omfattar överenskommelsen en utvärdering av tidigare samverkan, en
lägesbild med analys samt ett medborgarlöfte.
Många av kommunens och polisens basala uppdrag kan sägas motverka brott och främja
trygghet. Därför gör inte handlingsplanen anspråk på att beskriva alla insatser som görs
men lyfter fram ett antal åtgärder som parterna gemensamt ser som effektiva för att
minska problem och främja de positiva trygghetsfaktorer som framkommit i
lägesbilden.
Handlingsplanens övergripande mål är att minska brott samt att öka och bibehålla
trygghet.
Handlingsplanens mål harmonierar med Danderyds kommuns övergripande mål som
fastställer att kommunen ska vara en bra och attraktiv kommun att bo och verka i och
med polisens mål om stark lokal närvaro.
Handlingsplanen innehåller en beskrivning av fokusområden och aktiviteter som ska
genomföras under perioden. Handlingsplanen är framtagen med utgångspunkt i resultat
och analyser kopplade till den gemensamma lokala lägesbild som Danderyds kommun
och Lokalpolisområde Södra Roslagen tagit fram.
Fokusområden och aktiviteter i det förebyggande arbetet ska under 2021–2022 vara:
•
•
•

Trygga platser
Trygghet och säkerhet för ungdomar
Förebygga risken att invånare, företag och samhället utsätts för brott i och
utanför hemmet med fokus på
- våldsbrott
- tillgrepp
- bedrägerier

Arbetet ska präglas av delaktighet, medbestämmande, god kommunikation och dialog
om brott och trygghet när detta bidrar till trygghet och effektivitet. En ökad
kunskapsspridning av fakta om förekomst av brott är prioriterad.
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Fokusområde
•

Trygga Platser

•

Trygghet och
säkerhet för unga

Aktivitet
Kontinuerligt genomföra rutinmässiga trygghetspatrulleringar i området kring
Danderyds sjukhus, bussterminalen, Vendevägen 90 inklusive parkeringarna
samt Mörby Centrum med omgivningar.
Bevakning och trygghetsskapande arbete med kommunalt anlitade väktare,
särskilt vid Vendevägen 94–96 inklusive parkeringarna samt Mörby Centrum
med omgivningar. Även återvinningsstationer och zoner som omfattas av förbud
mot tiggeri ska ronderas.

Ansvarig
LPO Södra Roslagen

Danderyds kommun

•

Installera kamerabevakning för bevakning av infartsparkeringen, Vendevägen
94 samt ansöka om tillstånd för kamerabevakning av en allmän plats i Mörby
Centrum.

Danderyds kommun

•

Genomföra trygghetsvandringar, i synnerhet vid platser med identifierat behov
av utveckling avseende trygghet och säkerhet.

LPO Södra Roslagen, Danderyds
kommun

•

I samverkan med och enligt överenskommelse med grannsamverkansbilen
använda den för att öka trygghet vid återvinningsstationer genom att de gör
observationer anmäler om fel vid behov.

Danderyds kommun

•

Avfallsplanerare följer, dokumenterar och åtgärdar trygghet och klagomål i
samverkan med tidnings- och förpackningsindustrin.

Danderyds kommun

•

Arbete med trygghet och säkerhet för unga kommer att genomföras inom ramen för
”Strategi för förebyggande och hälsofrämjande arbete för barn och unga i Danderyds
kommun” Strategin syftar i huvudsak till att öka barn och ungas förutsättningar till en
god hälsa och framtidstro med delmål som handlar om att kraftigt minska
användande av droger, alkohol samt att barn och unga ska känna sig trygga och säkra.
I projektet medverka externa aktörer såsom polis, vård och fristående skolor.

Danderyds kommun

•

Säkerställa att det finns kunskap och rutiner om skolskjutningar och tekniska
möjligheter till ”inrymning”.

Danderyds kommun
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•

•

Utsatthet för brott
Tillgrepp

Utsatthet för brott
Våld

•

Öka andelen trygga vuxna på platser och tider där det finns behov bland annat genom
föräldravandring. Föräldravandring påverkar inte endast trygghet och säkerhet på
fysiska platser. Även social trygghet och ungdomars utveckling kan påverkas då det
är ett tillfälle till dialog om föräldrarollen.
Öka kunskapen om stödverksamheter som förebygger brott och otrygghet (inkluderat
tertiär prevention som handlar om att förebygga otrygghet efter brott och upprepad
utsatthet för brott) exempelvis föräldrastöd och stöd för brottsoffer.
Motverka bostadsinbrott och tillgrepp av fordon genom att öka andelen i
befolkningen som deltar i grannsamverkan och starta nya grannsamverkansgrupper
genom att:
▪ Skicka löpande information om tillgrepp och förebyggande åtgärder
till kontaktombuden
▪ Skicka månadsbrev med samlad information till kontaktombuden
▪ Arrangera årsmöte för grannsamverkan en gång om året i samverkan
med volontärer
▪ Fortlöpande arbeta med grannsamverkansbil enligt plan. Pilotprojekt
med två grannsamverkansbilar introduceras.
▪ Riktade insatser vid de veckor som vanligtvis innebär fler inbrott än
vanligt, exempelvis synliga insatser med polis, grannsamverkansbil
och polisvolontärer

•

Sprida fakta och information om förebyggande åtgärder i media.

•

Våldsförebyggande arbete med målgruppen barn och unga sker inom ramen för
”Strategi för förebyggande och hälsofrämjande arbete för barn och unga i Danderyds
kommun”.

•

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

Danderyds kommun

Danderyds kommun
LPO Södra Roslagen, Danderyds
Kommun
LPO Södra Roslagen
LPO Södra Roslagen
LPO Södra Roslagen och
Danderyds kommun
Främst Danderyds kommun
Främst LPO Södra Roslagen

LPO Södra Roslagen, Danderyds
Kommun
Danderyds kommun

Danderyds kommun

Danderyds kommun
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•

Fortsätta arbetet mot våld i nära relation vilket inkluderar att säkerställa att
handlingsplanen följs och vidareutbildning och spridande av information om våld i
nära relation och de möjligheter till stöd som finns.

•

Kartlägga utveckling av rån och misshandel utomhus och vid behov utöka rondering
och vuxennärvaro genom exempelvis uppsökande verksamhet och föräldravandring
enligt utarbetad och sannolikt framgångsrik metod.
Samordna arbetet för våld i ett styrdokument då olika former av våld har många
gemensamma nämnare och kan förebyggas med samma metoder.
Förebygga bedrägerier genom att
▪ genomföra studiecirklar alternativt föreläsningar om förebyggande
arbete riktat till äldre
▪ Informera om tillvägagångssätt vid stöld och bedrägerier vid mässor,
genom nyckelpersoner som kan sprida budskapet (exempelvis förare
av grannsamverkansbilen, polisvolontärer och företagarföreningar)
via olika former av kommunikationskanaler
Kartläggning och beslut om åtgärder med fokus på akuta problem genom
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

•

Utsatthet för brott
Bedrägerier

•

Aktiviteter som
stödjer alla mål

•

LPO Södra Roslagen, Danderyds
kommun
Danderyds kommun

LPO Södra Roslagen, Danderyds
Kommun

LPO Södra Roslagen, Danderyds
Kommun

