HANDLINGSPLAN FÖR SAMVERKAN MELLAN DANDERYDS KOMMUN OCH POLISEN
2017-05-01 till 2018-04-30

Fokusområde
Öka tryggheten på
platser som upplevs
som otrygga i
kommunen

Minska inbrott och
bildelsstölder

Aktivitet

Genomförande

Ansvarig

Ökad närvaro av synlig polis på
platser som upplevs otrygga

Genomfört

Polisen ska kontinuerligt genomföra rutinmässiga
Polisen
trygghetspatrulleringar med uniformerad personal på
utvalda platser och på tidpunkter som upplevs otrygga:
 Mörby Centrum
 Området kring Danderyds sjukhus och närliggande
gångstråk inkluderat den så kallade
”Hortusparkeringen”
 Återvinningsstationer vid behov
 Skolor och idrottshallar vid behov (ex trafik)
Förstärkning av kommunal
Fortsätta bevakning enligt nytt avtal med kommunens
KLK
väktarrondering och bevakning väktarbolag som påbörjats 2016. Kontinuerligt
i kommunen
utvärdera och utveckla pilotprojektet med att inkludera
trygghetsarbete (social rondering) i väktarnas uppgifter.
Bättre gatu- och vägbelysningen I tekniska nämndens budget för 2017 finns ett mål om
TK
i kommunen
att i ökat tempo byta kablar, stolpar och armaturer.

2017-12-31

Tryggare miljö vid
återvinningsstationer

Trygghetsskapande samverkan mellan
återvinningsföretag, kommun polis, väktarbolag och
markägare har påbörjats och ska fortsätta.

2017-12-31

Fler vuxna ute på platser som
upplevs otrygga

Fortsatt arbete med att öka deltagande vid nattvandring KLK, UKK, SOC
finns som mål i Kultur- och Fritidsnämndens budget.
polis

Effektivare arbete mot
skadegörelse och klotter

Ytterligare informationssatsningar om hur man
felanmäler via kommunens felanmälningsapplikation.
Fortsatt arbete för att alla områden ska se välskötta ut.

KLK, TK, GSV, KLK- 2018-04-30
KOM
löpande

Fortsatt arbete med att sprida
grannsamverkan inkluderat
grannsamverkansbilen
Kunskapsspridning

Arrangera årsmöte för grannsamverkan
Fortlöpande arbete med grannsamverkansbil enligt plan
vilket redovisas för polis och KS varje år.
Fakta och information om förebyggande åtgärder i
media, minst två gånger per år.

KLK, Polis, VOL,
GSV

2017-12-31
löpande

KLK, Polis, VOL,
GSV

2018-04-30
löpande

KLK, TK, MSBK,
KLK-KOM

2017-12-31
löpande

2017-12-31

2017-12-31
löpande

HANDLINGSPLAN FÖR SAMVERKAN MELLAN DANDERYDS KOMMUN OCH POLISEN
2017-05-01 till 2018-04-30

Fokusområde
Trygg och säker
stadsplanering
Arbete mot hot och
våld och för trygghet

Aktivitet

Genomförande

Sprida kunskap om tryggt och
säkert byggande och planering
Fortsätta ge stöd åt lokal
krisledning och i enlighet med
krisledningsplanen

Ansvarig

Genomfört

Fortbildning av personal, omvärldsbevakning, dialog
inom ramen för planprocessen
Vidareutbildning inom området
Samla material om säkerhetsarbete i en portal
Översyn av tekniska lösningar på skolor, i synnerhet om
det finns möjlighet till ”inrymning”
förebygga våld, hot och
Skapa en handlingsplan för att förebygga våld, hot och
otrygghet relaterat till
otrygghet relaterat till våldsbejakande extremistiska
våldsbejakande extremistiska
miljöer samt värna demokrati
miljöer samt värna demokrati
Givet att handlingsplanen antas 3 april
Arbete med värdegrund och mot Fortsätta med att stödja värdegrundsarbete i miljöer där
brott som hot och våld i skola
unga lever och verkar (inkluderat arbetet för trygghet på
(ibland kallat mobbing) och för nätet)
psykisk hälsa
Sprida kunskap om stöd som
Vid besök i skolor och träffar med föräldrar
finns, exempelvis föräldrastöd
och stöd för brottsoffer och
förövare
Fortsätta socialkontorets arbete I socialkontorets budget finns mål för arbete med våld i
med våld i nära relation
nära relation, i synnerhet barn, familjer
funktionsnedsatta personer.
Fortsätta samverka med
Två föreläsningar om hot och våld för personal och
kvinnocenter och centrum för
allmänhet i februari.
unga brottsutsatta

MSBK., KLK, polis
Trygg i Danderyd
KLK, KLK-KAN

2018-04-30

KLK, polis

2017-06-30

Verksamheter med
stöd av nätverket
Ungt Fokus och
föräldraföreningar
Ungt Fokus, SOC,
KLK-KOM

2018-04-30
löpande

Dialog och kunskapsutbyte

Ungt Fokus, SOC,
polis

Fortsätta den veckovisa dialogen mellan polis,
socialkontoret och fritiden samt även regelbundna
möten med övriga aktörer i ungt fokus

SOC

2018-04-30

2018-04-30
löpande

2018-04-30

Kvinnocenter, Trygg 2017-12-31
i Täby, Trygg i
Danderyd
2018-04-30
löpande

HANDLINGSPLAN FÖR SAMVERKAN MELLAN DANDERYDS KOMMUN OCH POLISEN
2017-05-01 till 2018-04-30

Fokusområde

Aktivitet

Minska stöld och
bedrägerier, i
synnerhet brott mot
funktionsnedsatt

Fortsätta med studiecirklar
”brott mot äldre”
Kommunikation om
tillvägagångssätt för stöld och
bedrägerier med via både
kommun och polis

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

Stödja utvecklingen av goda
levnadsvanor och friskfaktorer
hos barn och ungdomar
Stödja utvecklingen av goda
levnadsvanor och friskfaktorer
hos barn och ungdomar

Stödja utvecklingen av goda
levnadsvanor och friskfaktorer
hos barn och ungdomar
Stödja utvecklingen av goda
levnadsvanor och friskfaktorer
hos barn och ungdomar
Identifiera och stödja personer
under risk

Minska tillgång till alkohol
tobak och narkotika

Genomförande
Frivilliga med stöd av kommunen
Via media, Danderydsaktuellt seniorgruppen och
grannsamverkansbilen.
Delta vid mässor som Seniordagen och Trygghetsdagen
och föra dialog om stöld och bedrägerier
Fortsatt kartläggning av levnadsvanor med Danderyd
Kommuns Stockholmsenkät/livsstilsstudien

Ansvarig

Genomfört

Polis, SOC samt KLK 2018-04-30
löpande
Polis, KLK, VOL,
2018-04-30
KLK-KOM
löpande

Ungt Fokus

Nästa
mätning
2018
2017-12-31

Personalutveckling:
- Seminarie om att förebygga suicid i samarbete med
Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting
- Roslagskonferensen 2017 med trygghetstema
- Föreläsningar för ökad kunskap om ungdomar och
utveckling av metoder för att stödja dem
Fortsätta med föräldravandringar, synliggöra dem
genom skyltning och kommunikation via både polis och
kommun

Ungt Fokus, SOC,
externa aktörer

Ungt Fokus, KLKKOM

2018-04-30
löpande

Samverkan, dialog, utvecklingsarbete mellan aktörer
från olika sektorer och organisationer

Ungt Fokus

2018-04-30
löpande

Samverkan för att tidigt uppmärksamma och stödja de SOC, Polis
barn och ungdomar som visar tecken på en ogynnsam
utveckling. Socialkontoret arbetar löpande med detta
och redovisar i budget.
Kommunikation med föräldrar om ANT med stöd i syfte Ungt Fokus, KLKatt minska tillgången till tobak, alkohol och narkotika.
KOM
Tal om ANT på föräldramöten minst tre gånger per år i
var och en av högstadieskolorna, broschyr hem till
vårdnadshavare, film, sociala medier, externa media.

2018-04-30
löpande

2018-04-30
löpande

HANDLINGSPLAN FÖR SAMVERKAN MELLAN DANDERYDS KOMMUN OCH POLISEN
2017-05-01 till 2018-04-30

Fokusområde

Aktivitet

Genomförande

Minska brottslighet, Vårdkedjor och a.
otrygghet och ohälsa sektorsöverskridande rutiner.
kopplat till alkohol,
narkotika och tobak
(ANT) bland
ungdomar
Rökfria skolgårdar
…fortsättning
Kontrollköp
Linköpingsmodellen i
samverkan

Ansvarig

Genomfört

Genomföra en workshop med syfte att förbättra
återkoppling mellan olika aktörer inom olika
myndigheter som arbetar med unga, vilket efterfrågats
av aktörer (exempelvis rutiner vid långvarig
skolfrånvaro). Socialkontoret arbetar löpande med
vårdkedjor och redovisar i budget.
Lansera en rökpolicy som Ungt Fokus producerat

Ungt Fokus, SOC

2018-04-30

Ungt Fokus

2017-12-31

Arbete mot langning genom kontrollköp i kombination
med dialog med handlare (framförallt gällande tobak)

Ungt Fokus

2017-12-31

SOC, UKK, Polis

2018-04-30
löpande

b. Fortsätta det initiativ som tagits där socialkontoret och
polisen i samverkan besöker hem vid misstanke om oro
för unga (Linköpingsmodellen).

Erfarenhetsutbyte och
c.
kunskapshöjning i samverkan

Erfarenhetsutbyte inom ungt fokus nätverk där polis
Ungt Fokus
och kommun fortsätter erbjuda stöd till skolor med flera
angående fysisk och social miljö. Omvärldsbevakning
och spridning av erfarenheter om ANT. Sex träffar per
år för aktörer och sex träffar per år för ledningsgruppen.
Tillsyn/dialog med föräldrar, d. Öka de fall där polisen åker till vårdnadshavare när man Polis
modifierad Kronbergsmodell
påträffat minderåriga ungdomar med alkohol.

2018-04-30
löpande

Trygg skolavslutning

Ungt Fokus, VOL

2018-04-30
löpande

Polis

2018-04-30
löpande

Ungt Fokus, KLKKOM

2018-04-30

e.

SMADIT - Stöd till vuxna medf.
riskbeteende för droger och
alkohol
Stoppa föräldrafria fester

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 lagning.
Fortsätta arbetet med SMADIT. En modell som syftar
till att öka sannolikhet att person med misstänkt
rattonykterhet söker vård.
Kampanj mot föräldrafria fester. Information om vilken
otrygghet de skapar för flertalet unga minderåriga

2018-04-30
löpande

HANDLINGSPLAN FÖR SAMVERKAN MELLAN DANDERYDS KOMMUN OCH POLISEN
2017-05-01 till 2018-04-30

Fokusområde
Kommunicera
helhetsperspektiv,
både otrygghet och
trygghet.

Tillit till samhället

Kartläggning

Aktivitet

Genomförande

Kommunikationsplan
Upprätta en handlingsplan för att återkoppla externt
inkluderat att möjliggöra dialog och internt om hur arbetet med handlingsplanen
om trygghet
fortskrider och vad resultaten blev. Fakta om otrygghet
såväl som information om trygga sociala, psykiska och
fysiska miljöer ska förmedlas. Kommunicera att trots
problem upplevs kommunen som helhet som en trygg
kommun i undersökningar bland ungdomar och
allmänhet. Möjlighet att diskutera med representanter
från polis och kommun vid information Danderyd – en
dag i veckan under några timmar. Dialogdagar under
minst två tillfällen under året (Exempelvis Hamnens
dag och Företagsmässan).
Synliggöra de goda insatser som Informera om de aktiviteter som redan pågår och som
görs
efterfrågats i undersökningar. Synliggöra
trygghetsaktörer genom märkning av bilar och kläder.
Trygghet i dialog med
Ännu bättre bemötande och återkoppling till personer
myndighet och kommun som anmäler problem och framför synpunkter.
bemötande och återkoppling
Trygghetsundersökningar
SCB, Stockholmsenkäten, Medborgardialog och
medarbetarenkät genomfördes senast 2016.

Ansvarig

Genomfört

KLK, KLK-KOM,
Polis

2017-12-31

Ungt Fokus, Trygg i
Danderyd, KLKKOM
KLK, TK, MS, SOC,
Polis

2017-12-31

Polis, Trygg i
Danderyd, KLK

2018-12-31
löpande

2017-12-31

HANDLINGSPLAN FÖR SAMVERKAN MELLAN DANDERYDS KOMMUN OCH POLISEN
2017-05-01 till 2018-04-30

Förkortningar
KLK
KLK-KOM
KLK-KAN
TK
MSBK
UKK
PK
SOC

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret, kommunikationsavdelningen
Kommunledningskontoret, kansliet
Tekniska Kontoret
Miljö- och Stadsbyggnadskontoret
Utbildnings och kulturkontoret
Produktionskontoret (kommer byta namn till Utbildnings- och kulturkontoret)
Socialkontoret

Ungt Fokus
Trygg i Danderyd

Ett nätverk av ideella, privata, kommunala och statliga aktörer som arbetar med ungdomar däribland polis www.danderyd.se/ungtfokus
Ett politiskt organ inom kommunen med syftet att främja metoder för trygghet www.danderyd.se/tryggidanderyd

VOL
GSV

Volontärer
Grannsamverkan

