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Medborgarlöfte
Polisen ska vara mer synlig på platser som identifierats som otrygga.
Danderyds kommun och polisen ska i samverkan öka insatserna för
en god och säker miljö på dessa platser.
Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens långsiktiga brottsförebyggande
och trygghetsskapande arbete. Medborgarlöften gäller från polis och kommun till
medborgare.
Löftet gäller under 2017-2018.
Lokala medborgarlöften utgår ifrån en lägesanalys baserad på medborgardialoger,
medarbetardialoger, kunskap från samverkansforum samt brottsstatistik. I
lägesanalysen för Danderyds kommun framkom bland annat följande:



Önskemål om en synligare polis
Åtgärder för trygghet vid tre platser som upplevs som otrygga.

De platser som identifierades var Mörby Centrum, området runt Danderyds
sjukhus och närliggande gångstråk inkluderat den så kallade ”Hortusparkeringen”.
Även vissa återvinningsstationer identifierades som otrygga platser.
Det här ska vi göra
 Polisen ska kontinuerligt genomföra rutinmässiga trygghetspatrulleringar
med uniformerad personal i Mörby Centrum, på ”Hortusparkeringen” och
i området vid Danderyds sjukhus på tidpunkter som upplevs otrygga. Ett
säkerhetsföretag som kommunen anlitar kvällar och nätter gör
rutinmässiga patrulleringar på de här platserna.
 Förbättra miljön vid återvinningsstationer i samverkan med andra
ansvariga aktörer.
 Vidta åtgärder så att de trygghetsaktörer som rör sig i kommunen syns
bättre, exempelvis kommunal hemtjänst eller föräldravandrare.
Förutom det arbete som nämnts samarbetar polis och kommun även för att åtgärda
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andra problem som framkom i lägesbilden. Det omfattar arbete för att minska
förekomst av alkohol, narkotika och tobak bland unga samt motverka
bostadsinbrott och bilinbrott. Det finns en handlingsplan som specificerar det
arbetet.
Förväntad effekt
Syftet med medborgarlöftet är att tillgodose de önskemål medborgarna framfört i
medborgardialogen trygghet och brott i Danderyds kommun.
Följ hur det går!
Arbetet med medborgarlöftet skall utvärderas kontinuerligt under året. Processen
kommer att kommuniceras till medborgarna på polisens hemsida, sociala medier
och i lokala media.
Förtydligande om ansvarig part hos polisen
Ansvarig för polisens del av avtalet är Lokalpolisområde Täby. Lokalpolisområde
Täby omfattar fem olika kommuner: Danderyd, Vallentuna, Täby, Vaxholm och
Österåker.
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