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Polis och kommun tecknar återkommande utifrån den lokala lägesbilden en gemensam
samverkansöverenskommelse. Överenskommelserna syftar till att utveckla och stärka den
verksamhet som berör båda parternas ansvarsområde. Huvudområdet för
samverkansöverenskommelsen år 2018 var att öka tryggheten i offentliga miljöer och utifrån det
ringades följande fokusområden in:
- Att motverka våld i offentlig miljö
- Att minska skadegörelse
Utifrån de inringade områdena beslutades om ett antal insatser som leder till det övergripande
målet om en ökad trygghet.
En insats var kopplad till närvaro och under året har polisen haft återkommande prioriterad
närvaro enligt lokal lägesbild. Närvaron har företrädesvis varit riktad till centrala Väsby med
stationsområdet och Runby Torg som prioritet under hösten år 2018. Polisens närvaro har bestått
av både radiobil, till fots och sporadiskt till cykel. Polisens mobila områdeskontor har funnits på
plats vid Väsby station torsdagar mellan kl. 14-16.
Kommunen har under år 2018 haft regelbunden närvaro genom fältverksamhet och väktare.
Fältverksamheten har funnits på plats och mött ungdomar återkommande både i skolmiljöer, på
fritidsgårdar och på gator och torg dag- och kvällstid. En kommunbil med en väktare som rör sig
i hela kommunen har cirkulerat dagligen eftermiddag och kvällar. Två väktare har funnits på
plats i centrala Väsby fredag och lördagskvällar och utifrån behov har även väktare använts i
Messingen under året. I mitten av december fick kommunen tillstånd av polismyndigheten att
använda ordningsvakter i ett större avgränsat område och från den 21 december har kommunen
daglig närvaro av ordningsvakter i centrala Väsby.
Vuxenvandring har år 2018 bedrivits på schema utifrån kommunens alla högstadieskolor där
vårdnadshavare har träffats på den lokala fritidsgården i området. Kommunen har under året
finansierat ett bidrag till föreningar som rör sig ut fredag och lördag kvällar inom
föreningsvandring. Utöver detta finns en liten skara eldsjälar som nattvandrar under
paraplyorganisationen Nattvandring.nu.
Under 2018 infördes gemensamma utsättningsmöten för fältare, polis och ordningsvakter.
Utsättningsmötena äger rum varannan fredag och syftet är att få en gemensam lägesbild inför
kommande helg och vecka. Vikten av orosanmälningar till socialtjänsten har också lyfts in i
arbetet. Polis skriver regelbundet oroanmälningar och har fått återkommande information om
dess vikt i det sociala brottsförebyggande arbetet. För att tidigt fånga upp ungdomar och bryta
eventuell fortsatt brottslighet har fältarna under året återkommande haft tidig upptäckt samtal
med ungdomar som begått förstagångsbrott exempelvis snatterier och dess vårdnadshavare.
Polis har under året arbetat riktat mot narkotika både synligt och civilt. Kommun och polis har
arbetat fram en gemensam utbildning ”Narkotika bland unga! – användning, tecken och
symptom, råd och stöd och ringar på vattnet!” för personal som genomförs av polis, Mini-Maria,
socialtjänstens mottagning och brottsförebyggande strateg. Under 2018 tog all personal på Vittra
och Väsby Nya gymnasium del av utbildningen. I arbetet med att förebygga narkotika har
narkotikahund använts både i skolmiljö och mer publika områdens i stationsområdet.
Medverkan vid gemensamt planerade aktiviteter, som riktar sig mot medborgare och som skapar
dialog var ytterligare en insats. Den 13 mars genomfördes den gemensamma planerade ”Grattis
du har en tonåring” i Messingen med ett 150 tal vårdnadshavare på plats. Fokus för kvällen låg
på ramar och kramar, att vara tonåring i Upplands Väsby, unga och internet samt polisen om
droger.
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I juni gick Smedbydagen av stapeln med ett stort antal aktörer på plats alltifrån kommun, polis
men även räddningstjänst, bostadsbolag, fritidsgård, bostadsrättsföreningar, Frivillig resursgrupp
(FRG), Gunnes gård med flera. Uppskattningsvis mötte aktörerna drygt 500 besökare delvis från
Smedby men även från kommunen som helhet. I oktober genomförde parterna en gemensam
trygghetsbesiktning av stationsområdet och utöver denna har kommunen själv genomfört sex
trygghetsvadringar tillsammans med boende runt om i kommunen.
Nedan framgår statistik över anmälda brott utifrån fokusområdet att motverka våld i offentlig
miljö och att minska skadegörelse.
Anmälda brott Våld i offentlig miljö Upplands Väsby 2017 respektive 2018
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Anmälda skadegörelse brott Upplands Väsby 2017 respektive 2018.
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Källa Polisen
Antalet anmälda brott visar på en minskning av våld i offentlig miljö och skadegörelsebrotten
mellan år 2017 och år 2018. Polisens statistik över våld i offentlig miljö innefattar inte rån som
är en brottskategori där antalet anmälda brott ökar i kommunen mellan år 2017 och år 2018
(källa: polisen).
Samverkan mellan polisen och Upplands Väsby kommun har under 2018 bedrivits på strategisk
nivå i Chefssamrådet. Ett strategiskt forum som leds av Lokalpolisområde Sollentunas chef och
där kommundirektörerna, säkerhetschefer, brottsförebyggande strateger och kommunpoliser i
lokalpolisområde Sollentuna, det vill säga Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna deltar.
Kommunpolis och brottsförebyggande strateg har under året haft löpande veckovisa
avstämningar och på operativ nivå har det under 2018 funnits tre lokala trygghetsråd med
representation från skolorna i området, elevhälsa, fältarbetare, fritidsledare,
ungdomsmottagningen, socialtjänstens mottagningsgrupp och kommunpolis utifrån
kommundelarna centrala, östra och västra samt mötesformen ”alla ute på fältet”.
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