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Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
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1 Inledning
Kommunen ska arbeta långsiktigt med brottsförebyggande arbete och i
samverkan med andra aktörer för att öka tryggheten och minska dess
skadeverkningar genom att:
-

tydliggöra det gemensamma ansvaret för att minska brottslighet
och öka tryggheten i Tyresö kommun

-

sprida kunskap om förebyggande arbete så att fler kan vidta rätt
åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten i
Tyresö kommun.

För samordning och som stöd till förvaltningar och bolag finns i kommunen en
Säkerhetsenhet som består av en säkerhetschef samt brottsförebyggande
strateg.
Detta dokument är en sammanställning över det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet som genomförts under 2019.

2 Genomfört arbete under året
2.1

Grannsamverkan – samverkan mot brott

Säkerhetsenheten bistår polisen i utvecklandet och bibehållandet av
grannsamverkan i Tyresö. Drygt 4500 hushåll ingår i grannsamverkan och växer
stadigt.
Den brottsförebyggande strategen har genomfört grannsamverkansutbildning,
svarat på intresseanmälan och rekryterat nya grannsamverkare.
Det har skickats ut information till grannsamverkare om inbrott som skett och
hur man som bostadsinnehavare kan skydda sig men även andra tips och råd.
Information har även getts till trafikskolor och hunddagis som övar tillsyn i
drabbade områden.

2.2

Trafiksäkerhetsdag

I samverkan med polisen och Södertörns brandförsvarsförbund har kommunen
genomfört en trafiksäkerhetsdag i maj månad där flera aktörer medverkade.
Syftet med trafiksäkerhetsdagen är att informera och uppmärksamma
kommuninvånarna om trafiksäkerhet. Det simuleras krockar, man fick pröva på
att släcka eld med brandsläckare samt brandslang, fick möjlighet att gå in i
ambulans, brandbil och polisbil samt kunna prata med yrkesverksamma kopplat
till trafiken. Det här är även en av delarna polisen samverkar kring i linje med
samverkansöverenskommelserna gällande trafik.
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Tonårsresan

Vid två tillfällen har det genomförts tonårsresa som är en bussresa för
tonårsföräldrar i samverkan med polis, fritidsgården och ungdomar från
teaterverksamhet. Bussen åker runt på platser där ungdomar befinner sig, några
teaternummer spelas upp och föräldrarna informeras om ungdomar, brott och
alkohol. Resan tar drygt 2 timmar och är som alltid väldigt uppskattad bland
föräldrar. Varje år åker drygt 60-100 föräldrar på bussresan.

2.4

Information på hemsidan, internt och externt.

På tyreso.se finns information om hur man kan skydda sig mot brott, öka
säkerheten i bostaden och liknande och en årlig adventskalender ger mer tips
och säkerhetsinformation. Vid högtider och andra händelser skickas
information ut om alkohol, stölder eller annan information.

2.5

Samarbete med Länsstyrelsen Stockholm.

Den brottsförebyggande strategen ingår i samverkansgrupp med andra
Stockholmskommuner för att öka kunskaperna kring och få hjälp i ANDTSarbetet. Gruppen har träffats 5-6 gånger i år. Brottsförebyggande strateg har
även gått en tredagarsutbildning kring samverkan i ANDTS-förebyggande
arbete via Länsstyrelsen.

2.6

Samverkan med Södertörnskommuner.

Brottsförebyggande strategen deltar i samverkansmöten med andra
södertörnskommuner gällande brottsförebyggande arbete där syftet är att vara
rådgivande och stöd i det brottsförebyggande arbetet.

2.7

Störningsärenden och trygghet.

Säkerhetsenheten har haft enskilda dialoger med kommunmedborgare om
störningsärenden, tips och klagomål och har sedan samverkat internt eller
externt kring eventuell problematik.

2.8

Brottförebyggande rådet

Det lokala brottsförebyggande rådet är en gemensam plattform för det lokala
brottsförebyggande arbetet med såväl interna som externa aktörer.
Rådet har i uppgift att tydliggöra det gemensamma ansvaret för att öka
tryggheten och minska brottsligheten i Tyresö, att identifiera problem som
kräver samverkan samt verka för samverkan mellan olika aktörer för att lösa
dessa samt att integrera arbetet mot droger i det förebyggande arbetet. Deltar
gör kommunstyrelsens ordförande, som även är ordförande för rådet, samt
utsedda förtroendevalda, tjänstemän i kommunen, kommunpolis, Tyresö
bostäder, brandförsvaret och Tyresö församling.
Rådet har sammanträtt två gånger under 2019 och har planerat in fyra möten
under 2020.
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Väktarrapporter/Utskick

Dagligen får säkerhetsenheten väktarrapporter.
Rapporterna sammanställs, analyseras och skickas till berörda aktörer för
uppföljning. Rapporterna visar det trygghetsskapande arbetet som genomförts
av väktarna samt på skadegörelse, klotter eventuella inbrott. Vid särskild
händelse samordnar brottsförebyggande strategen vidare arbete.

2.10 ”Inför mörkrets inbrott”
Kommunen har anordnat, tillsammans med polisen, en insats under hösten för
att minska risken för inbrott. Vid ett tillfälle har polis tillsammans med
grannsamverkansombud stått vid Alléplan en eftermiddag/kväll och informerat
förbipasserande. Detta för att öka kunskaperna kring förebyggande åtgärder
mot inbrott.

2.11 Samverkansöverenskommelser med polisen
Tyresö kommun och polismyndigheten har gemensamt beslutat om
samverkansöverenskommelser som beskriver vad polis och kommun ska
samverka kring vad gäller förebyggande arbete och trygghetsskapande insatser. I
år har nya samverkansöverenskommelser arbetats fram gemensamt inför 2020
och som ska gälla två år framöver.
Under 2019 har samverkansöverenskommelserna fokuserat på tre områden: 1)
ungdomar och narkotika 2) inbrott och 3) trafik. Samverkan har skett kring
informationsutbyten mellan kommun och polis, i den mån sekretessen tillåter,
med syfte att kunna samordna och förbereda insatser. Polisen sitter med vid
samverkansmöten en gång i veckan, men har även daglig kontakt med
säkerhetsenheten. Uppföljningar och kartläggning kring skadegörelse och andra
brott sker kontinuerligt i samarbete med polisen.

2.12 Föreläsningar
Kommunen har anordnat två cannabisföreläsningar under 2019 där Marcus
Warneby från polisen har föreläst för sammanlagt cirka 120 personer.
Föreläsningen riktade sig till föräldrar och de vuxna som arbetar med barn och
ungdomar.

2.13 Samverkansmöten gemensam lägesbild Tyresö
Under året har möten genomförts en gång i veckan med uppehåll under
sommaren. Dessa möten innehåller återkommande avrapportering och
samordnad planering för aktörer i närtid för att få en gemensam lägesbild i
Tyresö. I gruppen finns såväl interna som externa aktörer och det uppstår ofta
samarbeten och synergieffekter som gör arbetet betydligt enklare och snabbare.
Gruppen bildar vid behov specifika arbetsgrupper som arbetar med ett visst
tema.
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2.14 ANDTS-arbetet
Relaterat till trygghetsarbetet arbetar kommunen också kontinuerligt med
drogförebyggande åtgärder i våra skolor, bland annat med föreläsningar för
skolpersonal och föräldrar.
Den brottsförebyggande strategen ansvarar för det övergripande arbetet mot
Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel.
 I arbetet ingår samverkansseminarium med andra
stockholmskommuner, utbildningar och workshops.
 Information har getts till skolpersonal och föräldrar för att hantera
förekomst av tobak och andra droger.
 Säkerhetsenheten har påbörjat utformande av strategi och
handlingsplaner mot ANDTS.

2.15 Brottsstatistik
Den brottsförebyggande strategen ansvarar för att ta fram statistik över brott
vid behov och önskemål. Samverkan har skett med polisens controller i
utformandet av statistik. Statistik har sen lagts upp på kommunens hemsida så
att medborgare kan ha god insyn över den anmälda brottsligheten.
Statistiken ligger till grund för projekt och arbeten i det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet.

2.16 Stockholmsenkäten
Stockholmsenkäten är en undersökning som görs vartannat år i åk 6 och 9 samt
år 2 på gymnasiet. Brottsförebyggande strategen har i år beställt enkäten som
ska genomföras under våren 2020 då senaste enkäten genomfördes 2018.
Enkäten lyfter frågor som handlar om bland annat folkhälsa, skol- och
hemsituation, droger, alkohol, trygghet och brottslighet. Enkäten ligger sedan
som grund för nulägesanalys och vidare arbete i dessa frågor.

2.17 Väktarbilar
Kommunen har tillsammans med Tyresö bostäder två väktarbilar som
bland annat har som syfte att verka trygghetsskapande på kvällar och
nätter förutom de ronderingar som genomförs.
Säkerhetsenheten har även under 2019 utökat med en extra väktarbil
som finns runt om i kommunen och verkar trygghetsskapande fredag
och lördagskvällar/nätter.
2.18 Föräldravandringar.
Tillsammans med fritidsgårdarna har det planerats föräldravandringar för våren
och hösten för åk 6-9. Säkerhetsenheten skickar ut information med schema
och allmän beskrivning till föräldrar samt påmint föräldrar via V-klass om när
det varit dags att vandra.
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2.19 Trygghetsvandring
Brottsförebyggande strategen har under hösten 2019 initierat en
trygghetsvandring för frivilliga, som komplement till de redan befintliga
föräldravandringarna.
Det har visat sig vara ett bra koncept och i ett av nätverken finns cirka
170 vuxna. Till varje nätverk finns ett ombud som fortlöpande har fått
information från brottsförebyggande strategen.
2.20 Trygghet
Kommunen har påbörjat ett arbete med så kallade trygghetsinventering
som med tyresöbornas hjälp ska bidra till att skapa en tryggare kommun. I
vintras genomfördes en trygghetsinventering i Granängsringen och den
har följts upp med ytterligare en inventering på samma plats i november
där även unga tjejer bjudits in från området för att hörsamma deras syn på
trygghet.
Inventeringen går ut på att invånarna själva pekar ut platser som de
upplever som otrygga, ofta på grund av att det är för mörkt. Detta tar
kommunen och fastighetsbolag sedan med sig in i sin planering för
underhåll och eventuella förändringar av gatu- och parkmiljöerna.
Gemensam samverkan ligger också till grund för satsningen ”Ett tryggare
Granängsringen” där kommunen samarbetar med civilsamhället för att skapa
trygghet och säkerhet och tillsammans se över olika åtgärder.
Skolor och fritidsgårdar arbetar kontinuerligt med främjandet av att erbjuda bra
alternativ till barn och unga. Fritidsgårdarna arbetar även vid behov
uppsökande.
Utöver detta pågår just nu i kommunen ett arbete med att se över ytterligare
åtgärder för att säkerställa att kommunens invånare känner sig trygga.

