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1. ÖVERGRIPANDE INRIKTNING
Upplands Väsby kommun och Polismyndigheten, Lokalpolisområde Sollentuna,
tecknar en gemensam överenskommelse i att samverka för att öka tryggheten och
säkerheten i offentliga miljöer. Kommunen och polisen har efter framtagande av
varsin lägesbild som har analyserats tillsammans prioriterat samverkansområdet
trygghet i offentliga miljöer. Det innebär särskilt fokus på följande område:


Otrygga platser med ungdomssamlingar

insatser ska genomföras, följas upp enligt bifogad åtgärdsplan för arbetet.
Valet av område för samverkan grundar sig i genomförda dialoger med framförallt
medborgare om vad som skapar trygghet respektive otrygghet. Dialog har även förts
med medarbetare inom respektive organisation för att identifiera områden som
yrkesverksamma ser har en påverkan på tryggheten.
2. STRUKTUR AV SAMVERKAN I TRYGGHETSARBETET

Samverkan mellan polisen och Upplands Väsby kommun sker på strategisk nivå i
Chefssamrådet. Rådet är ett samarbete mellan Lokalpolisområde Sollentunas chef,
kommundirektörerna, säkerhetschefer och brottsförebyggande strateger i
lokalpolisområde Sollentuna, det vill säga Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna.
Syftet med chefssamrådet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i berörda
kommuner.
För Upplands Väsbys samverkansöverenskommelse är kommunpolisen samt
kommunens brottsförebyggande strateg ansvariga för framtagandet och att följa upp
de åtgärder som beskrivs och har beslutats. Detta göra genom månadsvisa
avstämningar mellan parterna.
För lokala frågeställningar kopplade till att motverka brottslighet och öka trygghet,
finns på strategisk nivå ett brottsförebyggande samverkansforum och på mer operativ
nivå tre lokala trygghetsråd utifrån kommundelarna centrala, östra och västra samt
mötesformen ”alla ute på fältet”. Trygghetsrådens uppdrag är att genom samverkan
och informationsutbyte skapa en gemensam lägesbild och utifrån denna initiera olika
trygghetsskapande insatser. 1 de delar som innebär att man behöver genomföra
lokala satsningar är dessa grupper en resurs för planering och genomförande av
arbetet.

3. ÅTGÄRDSPLAN
Polisen och kommunen åtar sig att arbeta med inriktningsområdet i enlighet med
den åtgärdsplan som är framtagen (se bilaga 1). Åtgärdsplanen innehåller uppgifter
om vilka insatser som ska genomforas, vem som ansvarar för respektive insats och
uppföljning av de olika insatserna.
4.
UPPFÖLJNING AV ÖVERENSKOMMELSEN
Samverkansöverenskommelsen följs genom månadsvisa avstämningar mellan
kommunpolis och kommunens brottsförebyggande strateg. Överenskommelsen ska
följas upp genom:




5.

Medborgarenkät vid stationsområdet och gemensam medborgardialog för att
utvärdera vilket resultat som åtgärderna har bidragit till för att nå det
övergripande målet ”Trygghet på offentlig plats”
Avstämning av genomförda samverkansåtgärder och hur
samverkansformerna upplevs fungera
Avstämning av månadsvis brottsstatistik
GILTIGHETSTID

Överenskommelsen löper från och med 2019-01-01 till och med 2020-12-31. Överenskommelsen kan förlängas med två år i taget efter samråd mellan Parterna. Samråd
ska ha skett senast sex månader före giltighetstidens utgång.
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