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Bakgrund

Den 28 november 2019 undertecknades en samverkansöverenskommelse mellan
Lokalpolisområde Nacka och kommunerna Nacka, Tyresö och Värmdö med
målsättningen att minska brottsligheten och öka tryggheten i lokalsamhället.
Utifrån den lokala problembilden har parterna, med beaktande av parternas
verksamhetsplaner, nationella mål och strategier, fastställt prioriterade
samverkansområden. Samverkan ska ske inom tre områden där områdena har följande
inbördes prioritet:
1. Ungdomar
2. Trygghet
3. Trafik
För de prioriterade samverkansområdena finns det underbilagor som närmare reglerar
ambition och åtaganden för samverkan.
Underbilagorna för respektive kommun ska beskriva mål och inriktning samt uppföljningsmetod för aktuellt samverkansområde. Underbilagorna ska även ange ansvariga
funktioner i respektive organisation och beskriva på vilket sätt kommunikation ska ske.
Varje enskild kommun, Nacka, Tyresö och Värmdö har upprättat separata underbilagor
med lokalpolisområdet Nacka. Det betyder att underbilagorna skiljer sig åt mellan kommunerna men att samverkansområdena är lika, samt dess inbördes prioritet.
I denna uppföljning presenteras övergripande den samverkan som har skett mellan
kommunerna och polisen inom ramen för överenskommelsen och dess underbilagor.

Metod

De tre underbilagor som tecknats till samverkansöverenskommelsen omfattar
identifierade problemområden där gemensamma målsättningar för aktörernas samverkan
har tagits fram.
Område

Målsättning för samverkan

Ungdomar
Trygghet

Minskat missbruk, minskad ungdomskriminalitet och ökad vård och
stöd till unga
Öka tryggheten och minska brottsligheten

Trafik

Nollvisionen och ökad regelefterlevnad

Inom ramen för respektive underbilagas område har arbetsgrupper med representanter
från kommunerna och polisen formerats, samverkansområden som ska leda till målens
uppfyllande har tagits fram. Målsättningarna är inte i samtliga fall tydligt
uppföljningsbara, utan vissa målsättningar är av mer kvalitativ art. Detta gör att det inte
är möjligt att i uppföljningen fullt ut analysera måluppfyllelse utifrån genomförda
aktiviteter, utan uppföljningen är mer av utvärderande karaktär.
I uppföljningen redovisas även delar av polisens insatser i Nacka-, Tyresö- och Värmdökommun utifrån polisens statistiska data i det så kallade PUM-A-systemet. I PUM-A
rapporterar lokalpolisen in de aktiviteter som de utfört utifrån de uppsatta målen för
lokalpolisområdet. Detta är ett sätt att visa vilka insatser som utförs av lokalpolisen samt
hur man arbetar med synlighet, trygghet och mot specifika målsättningar.
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Underbilaga Ungdomar
Problembild

Samtliga kommuner har tecknat en underbilaga avseende ungdomar. Målgruppen är
ungdomar under 18 år- som är i riskzon för att begå brott, och ungdomar som kan
hamna i missbruk. För åldersgruppen är målet att narkotikaanvändningen ska minska
samt identifiera ungdomar som brukar narkotika. Samverkan ska leda till en ökad
förmåga att fatta strategiska beslut kring enskilda och gemensamma insatser utifrån
aktuell problembild i respektive geografiskt område.
Missbruk bland barn och ungdomar skiljer sig från vuxnas missbruk, både till sin
karaktär och till sin omfattning. Missbruk bland unga är ofta av multimodal karaktär,
vilket innebär att samspelande faktorer inom det psykologiska, psykiatriska och det
sociala området påverkar den ungas missbruksförhållande.
Bland unga under 18 år som missbrukar narkotika, består den huvudsakliga
narkotikaanvändningen av cannabisrökning. I de fall det förkommer cannabisberoende
bland unga är det vanligt även med ett alkoholberoende. Inom samtliga tre kommuner
har det skett en ökning av narkotikaanvändning för ungdomar. Detta styrks ut av
stockholmsenkäten, där årskurs 9-eleverna fått frågan om man någon gång brukat
narkotika. Även ökat antal besök hos de ”kommunala” mottagningarna Mini Maria talar
för att narkotikaanvändningen hos ungdomar ökar. Som regel reagerar föräldrar ofta för
sent när unga börjar använda droger, vilket även innefattar bruk av alkohol och tobak.
Uppföljning

Nacka
Nacka kommuns arbete inom underbilagan har bland annat omfattat en föreläsning
riktad till föräldrar, Cannabis och ungdomar – hur fungerar det? Vid föreläsningen har
den kommunalt sakkunnige inom ANDT och personal från Mini Maria informerat om
cannabis, tobak och alkohol och dess inverkan på unga. Denna föreläsning genomfördes
digitalt och spelades in för att kunna användas igen framöver.
Lokalpolisen, socialtjänsten, ungdomsteamet och Mini Maria har tillsammans genomfört
vår- och höstglöd med flertalet identifierade ungdomar i riskzon för missbruk.
Genom samverkan i arbetsgruppen SSPF 1 samarbetar aktörerna med förebyggande
insatser med ungdomar som är i riskzonen för att utveckla eller har utvecklat missbruk
och beroende eller begår brott. Även samverkan kring SIG-ungdomar (social
insatsgrupp) sker löpande mellan polis och socialtjänst.
Lokalpolisen och socialtjänsten har gått ut med information i social media om
utbildningsmaterialet Föräldraskolan (www.polisen.se). Kommunens elevhälsoteam har
också tagit del av materialet för kompetenshöjning av skolpersonal. Gemensam artikel i
Nacka Värmdö Posten om langning av smuggelsprit.
Extrainsatta möten när det har varit extra oroligt i t.ex. Orminge. Polis, kommun och
lokala aktörer har samlats och hjälpts åt utifrån aktuell problembild.
Lokalpolisen och socialtjänsten Nacka har intensifierat sin samverkan för
barnets/ungdomens bästa, i och med att barnkonventionen blev svensk lag 1/1-20.
1

Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid kring ungdomar i riskzonen.
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Ungdomsteamet och Polarna Nacka samverkar kontinuerligt med Nattvandrarna som
finns i flera områden i Nacka.
Tyresö
Tyresö kommun, framförallt grundskolans rektorer, samverkar kontinuerligt med polisen
när det gäller att lämna information som berör ungdomars kriminalitet, misstanke om
narkotikabrott m.m. En arbetsmetod som används är bland annat ”Linköpingsmodellen”.
Nya samverkansgrupper har startats upp med brottsförebyggande fokus på samtliga
kommunala grundskolor. Nätverken består av högstadierektorer respektive låg- och
mellanstadierektorer samt i båda fallen socialtjänst, polis, elevhälsa samt fritidsgård.
Utöver detta pågår en process för att utveckla samverkan mellan polis och socialtjänst
för att hantera ungdomar i riskzon. Någon struktur för samverkan och organisation är
ännu inte fastställd.
Polisen och Tyresö kommun har under tidigare år genomfört cannabisföreläsningar och
arrangerat en busstur riktad till tonårsföräldrar. Dessa aktiviteter har ett
drogförebyggande och brottsförebyggande syfte. Med anledning av pandemin har dessa
aktiviteter ställts in under året.
Trots inställd cannabisföreläsning har polisen genomfört en digital droginformation
riktad till föräldrar i ett samarbete med en av grundskolorna i Tyresö.
Lokalpolisen har gått ut med drogförebyggande information (föräldraskolan) till
tonårsföräldrar via kommunens grundskolor.
Tyresö kommun med det kommunala bostadsbolaget och lokalpolisen samverkar i det
långsiktiga projektet ”Ett tryggare Granängsringen. Polisen deltar kontinuerligt i
styrgrupp och arbetsgruppsmöten.
Tyresö kommun samverkar kontinuerligt tillsammans med polisen och andra aktörer i
”Samverkan gemensam lägesbild”. Träffar sker varje torsdag där olika aktörer träffas för
att dela senaste lägesbild, informera om tidigare händelser, kommande aktiviteter och
gemensamma problem och aktiviteter där det finns samverkansbehov.
Värmdö
Under 2020 genomfördes inga cannabisföreläsningar pga. pandemin.
Lokalpolisen, socialtjänsten samt Mini Maria har tillsammans genomfört höstglöd, med
flertalet identifierade ungdomar i riskzon för narkotikamissbruk.
Genom samverkan med rektorsgruppen och nätverket för elevhälsan (EHT) har en rutin
för polisanmälan i skolan tagits fram. Syftet är att rektorer ska ha en gemensam syn att
luta sig mot när polisanmälan är aktuell. I arbetet har faktorer vägts in som både tar
hänsyn till barnens bästa samt vikten av tidig upptäckt.
I kölvattnet av ovan nämnda arbete, lyfte skolorna även behovet av samsyn i arbetet
med ungdomars konstaterade missbruk. Sedan 2019 finns en tydlig rutin för
narkotikahantering i skolan men skolan ser behov av ytterligare samverkan i frågor som
rör ungdomars mer långvarigt missbruk.
Kommunens Mini Maria-enhet ska arbeta fram ett underlag för detta.
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Under 2021 ska SSPF, som arbetsforum, testas i kommunen i syfte att lättare samverka
mellan myndigheter, skola och fritid.
Under december 2020 och januari 2021 gjordes en grundlig analys av
Stockholmsenkäten av en extern konsult. Slutsatserna i den rapporten ska prägla
kommande arbetet med ungdomar i riskmiljöer.
Polisen
Polisen har under året rapporterat ett stort antal ungdomar under 18 år för narkotikabrott.
Detta genererar i sin tur underrättelser till socialtjänst och vårdnadshavare. Att polisen
rapporterar unga personer för narkotikabrott hör tydligt samman med målet att minska
missbruket, minska ungdomskriminaliteten och att tidigt identifiera och avbryta pågående drogbruk hos unga. Grundtanken är att de rapporterade ungdomarna ska få relevant stöd och vård, ut av socialtjänst och andra vårdande verksamheter exempelvis Mini
Maria. Nedan syns antal rapporterade narkotikabrott där den misstänkta gärningsmannen
är upp till 18 år. Brottsplatserna är inom de tre kommunerna i lokalpolisområdet:

Lokalpolisen samarbetar med rektorer och annan skolpersonal kring elever där det finns
oro om narkotikabruk. Lokalpolisen har även arbetat vid skolor och andra platser där
ungdomar vistas för att upptäcka och identifiera ungdomar i riskzon.
Polisen har i samverkan med skolorna i kommunerna, arbetat med Linköpingsmodellen
(hembesök vid oro kring narkotika). Målet är att polisen ska göra 100 % avslut på de
underrättelser som finns inom ramen för ”Linköpingsmodellen”. Det har funnits
tillfällen, främst sommartid, då den polisiära resursen inte räckt till för att genomföra
operativa avslut (hembesök), detta har lösts ut genom telefonsamtal till vårdnadshavare
och/eller orosanmälan till socialtjänsten.
Linköpingsmodellen

Nacka
100%

Tyresö
100%

Värmdö
100%
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Underbilaga Trygghet
Problembild

Målet med denna underbilaga är att öka tryggheten och minska brottsligheten.
Det finns idag en ökad känsla av otrygghet i samhället och det är mycket kopplat till att
det begås grova brott och att ungdomar blir hotade, misshandlade och rånade av andra
ungdomar. Därför är insatser som bidrar till ökad trygghet mycket viktiga, där ökad
synlighet från polisen och kommunen i det brottsförebyggande arbetet centralt. Den
upplevda tryggheten ska vara minst lika bra eller bättre än föregående trygghetsmätning.
Uppföljning

Nacka
Nacka kommun bistår ekonomiskt, tillsammans med fastighetsägare, till trygghetsvärdar
i Fisksätra och Orminge.
Arbetsgruppen ”Trygg & Säker” finns i hela kommunen uppdelat i 4 områden: Boo,
Sicklaön, Älta och Fisksätra/Saltsjöbaden. Kommun, polis, räddningstjänst och lokala
aktörer samverkar kring den lokala lägesbilden och bidrar tillsammans för ett tryggare
lokalsamhälle. Dessa grupper har samverkansmöten 5-6 gånger per år och extra möten
om behov uppstår. Trygghetsvandringar organiseras genom detta forum.
Ungdomsteamet och Polarna Nacka jobbar uppsökande i kommunen för ungdomarna.
Nattvandrargrupper i olika områden inom kommunen bidrar till ökad vuxennärvaro på
allmän plats i samverkan med andra lokala aktörer. Nattvandrarna samverkar med polis,
Polarna Nacka, trygghetsvärdarna och lokala aktörer.
Lokalpolisen och kommunen samverkar kring kamerabevakning på allmän plats.
Kommunen har installerat kameror på 4 platser i Nacka. Polismyndigheten har beslutat
om fast kamerabevakning i centrala Fisksätra. Samverkan pågår fortsatt för de andra 3
områdena.
Kommunens lokala BRÅ med politiker, tjänstemän, polis m.fl. sammanträder 7 gånger
per år. Rådet följer aktuell lägesbild i kommunens olika områden och beslutar om
förslag på åtgärder till de olika nämnderna.
Lokalpolisen och kommunens alkohol- och tobakshandläggare har genomfört
gemensamma tillsyner på platser med tillstånd att sälja alkohol och/eller tobak.
Tyresö
Tyresö kommun har ett samarbete med föreningslivet för ökad närvaro utomhus. Tyresö
Bostäder har även trygghetsvärdar i området Granängsringen för ökad trygghet. Tyresö
kommun har under 2020 haft en extra insatt väktarbil under delar av året. Detta för att
öka tryggheten och minska brottsligheten, framförallt på otrygga och brottsdrabbade
platser men även på kända ”ungdomshängplatser”
Gemensam samverkan ligger till grund för satsningen ”Ett tryggare Granängsringen” där
kommunen samarbetar med civilsamhället för att skapa trygghet och säkerhet och
tillsammans se över olika åtgärder.
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Polis, kommun- och bostadsbolagsrepresentanter deltar kontinuerligt i styrgrupp och
arbetsgruppsmöten inom satsningen ” Ett tryggare Granängsringen”.
Inom samverkansarbetet planeras för en gemensam lokal i Granängsringen som kan
fungera som mötesplats i området. Tyresö kommun har planer på att anställa en person
som kan fungera som en samordnare i det lokala arbetet i Granängsringen.
Granängsringen har varit ett prioriterat område där stora satsningar genomförts gällande
belysning och utemiljö. Samtliga fastigheter har genomgått trygghetsbesiktningar
genom erfarna brottsförebyggare i nära dialog med polisen vilket resulterat i både
genomförda åtgärder och planerade åtgärder. Planerade åtgärder är bland annat ett
modernt elektroniskt låssystem, förstärkt skalskydd och kameraövervakning.
När det gäller ansökan om permanent kameraövervakning i området Granängsringen har
polisen biträtt Tyresö kommun, när det gäller att ta fram aktuell brottsstatistik.
Polisen har även biträtt kommunen för att presentera brottsstatistik kopplat till
ytterligare ansökningar om kameraövervakning, bland annat till Trollbäckens centrum,
skolområden osv.
I nära samverkan har under året, polis-, väktare- och, trygghetsvärdar ökat sin närvaro i
området. Dessa aktörer arbetar kontinuerligt med att vara synliga för att öka tryggheten
och för att förebygga mot brott. Detta har lett till att tryggheten har ökat under årets
gång och att färre störningsärenden inkommer till fastighetsägaren.
Ett aktivt brottsförebyggande arbete mot bland annat oriktiga hyresförhållanden,
välfärdsbrott och folkbokföringsbrott har bedrivits i samarbete med olika myndigheter
så som polisen, Skatteverket och Försäkringskassan.
Värmdö
Det är känt efter flertalet trygghetsdialoger och trygghetsmätningar under 2018- 2020 att
en stor del av Värmdöbors upplevda trygghet, har sina orsaker i uterummet och
situationella faktorer.
Värmdö kommun har under 2020 arbetet för att etablera arbetet med situationella
brottsförebyggande metoder. Stiftelsen Tryggare Sverige har genomfört en föreläsning
om Bo Tryggt 2030 och en uppföljning och en ny trygghetsmätning är planerad under
2021.
Säkerhets- och trygghetsperspektiv har tagits tillvara på i flera delar av
samhällsbyggnadsprocessen redan i exploaterings- och planeringsskedet.
Driften för gata/park-enheten arbetar för att integrera med Värmdö Bostäder i
trygghetsfrämjande åtgärder i utemiljön och kommer lägga mer tid på att kommunicera
sina insatser i kommunens informationskanaler, då detta i sig är trygghetshöjande.
Kommunen har lanserat trygghetskartan i sitt kart/ gislager där invånarna kan markera
platser som de anser behöver tillsyn och åtgärdas i trygghetsfrämjande syfte. Kartan
kommer att analyseras och återrapporteras av arbetsgruppen Trygghet.
Datainspektionen avslog kommunens ansökan om kamerabevakning i Gustavsbergs
centrum med hänvisning till att skyddsbehovet inte väger tyngre än den enskildes
integritet. En ny ansökan är inskickad där nya tider för kamerabevakning är angivna för
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att möta kravet om integritetsintresset.
Kommunen har installerat ljudlarm på en fasad i Gustavsbergs centrum i syfte att
minimera klotter, skadegörelse och narkotikahantering på en plats där kommunen
bedömer att övriga åtgärder inte räcker till.
Under 2020 startades ett övergripande arbete med förstudier på skolor i syfte att höja
den yttre säkerheten. Detta med anledning av att flera skolor blivit utsatta för omfattande
skadegörelse och även blivit platser där narkotikahantering sker.
I december kom även ett besked om att fem skolor kommer börja kamerabevaka sina
skolgårdar.
Värmdö kommun har sedan 2018 ett samarbete med näringslivet och de lokala
handlarna i centrumområden, i syfte att arbeta säkerhetshöjande och trygghetsfrämjande.
Polisen
Lokalpolisen arbetar långsiktigt för att öka tryggheten och minska brottsligheten.
Analyser genomförs för att utreda vilka platser runt om i kommunerna- som är mest
brottsutsatta, vilka platser som upplevs som otrygga osv. Analyserna ligger till grund för,
hur och när vi ska bedriva vårt brottsförebyggande och trygghetsarbete, och inte minst
på vilka platser där vi får störst effekt av vårt arbete.
Ett exempel på en analys är en kartläggning för ”ungdomsrånen”, samt en handlingsplan
på var och när vi ska befinna oss på olika ”hot spots” för att förebygga brott.
Polisen har under året genomfört ett mycket stort antal ”fotpatruller” på brottsutsatta
platser, otrygga platser, i centrumanläggningar osv. för att bidra till ökad trygghet och
minskad brottslighet.
Polisen har under året biträtt kommunerna när det gäller ansökningarna om tillstånd för
permanent kameraövervakning. Polisen har även under året arbetat intensivt när det
gäller förberedelse inför-, och installation, av ”egna” polisiära kameror både i Nacka och
Tyresö. Polisen har under året beslutat om tillfällig kameraövervakning i Fisksätra och i
Granängsringen i kommunerna Nacka och Tyresö. Senare under året togs även beslut
om permanent kameraövervakning i Fisksätra. Ett intensivt arbete pågår när gäller
intresseavvägningar för ytterligare permanent kameraövervakning på flera platser i
Nacka och Tyresö.
Lokalpolisen och brandförsvaret har genomfört gemensam tillsyn av ”bergsprängare”,
de som har tillstånd att inneha och hantera explosiva varor. Syftet är att minska brott och
olyckor med explosiva varor.
Nedan syns en sammanställning av polisens trygghetsbesök i lokalpolisområdets
kommuner. Under året har totalt 349 stycken trygghetsbesök genomförts med koppling
till underbilagan trygghet.
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Underbilagan Trafik
Problembild

Underbilagan avseende trafik syftar till att öka tryggheten i trafikmiljön, att med
gemensamma åtgärder minska antalet allvarligt skadade och döda i trafiken samt att öka
förståelsen för vikten av ett lugnt körsätt kring företrädelsevis skolor och förskolor.
Problembilden inom trafikområdet utgörs av en bristande regelefterlevnad, såväl bland
bilister som bland övriga trafikanter. Ett vanligt förekommande problem är förhöjd
hastighet och aggressivt körsätt både med bil och motordrivet fordon, som riskerar att
orsaka olyckor och otrygghet i trafikmiljön. Konsekvenser av detta kan exempelvis vara
att föräldrar inte låter barn och unga själva gå eller cykla till skolan, vilket då leder ökad
biltrafik vid skolor. Därmed är trafikmiljön till och från förskolor och skolor särskilt
prioriterad inom trafikmiljön.
Uppföljning

Nacka
Kommunens trafikenhet har samverkansmöten med kommunpolisen för Nacka 4 gånger
per år. Mellan mötena sker löpande kontakt gällande uppkomna situationer som parterna
samverkar kring, t.ex. olovliga bosättningar, önskemål/synpunkter från allmänhet kring
olika trafiksituationer osv. Skolområden som har bedömts vara särskilt utsatta, med hög
trafikintensitet och höga hastigheter, har valts ut för mätningar.
Genom samverkan mellan kommunen och polisen har många skrotbilar flyttats genom
kommunens trafikenhet. Dialog har skett med boende och bostadsrättsföreningar, då
flera av dessa bilar har upplevts utgöra en otrygghet för närboende i kommunen. Även
fordonsflytt av bilar med parkeringsskulder över 5 000 kr har gjorts av båda parter.
Kommunens trafikenhet för dialog med polis, räddningstjänst m.fl. för god
framkomlighet vid alla byggen som pågår runt om i kommunen.
Tyresö
Kommunens trafikenhet har samverkansmöten med kommunpolisen månadsvis och där
i mellan en löpande kontakt då behov uppstår. Målet med denna samverkan är bland
annat att dela lägesbild kopplat till trafikområdet för Tyresö kommun, diskutera
önskemål/synpunkter kopplat till trafikområdet, trafiksäkerhet i kommunen och att
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utreda och analysera olycksdrabbade vägsträckor och platser i kommunen.
Under året har ett antal månadsmöten ställts in annars har dessa möten genomförts.
Ett utvecklingsområde för detta samverkansområde blir framöver att utreda och
analysera olycksdrabbade vägsträckor och platser i kommunen, för att i förlängningen
diskutera eventuella förändringar och åtgärder i trafikmiljön.
Polisen delger månadsvis statistik som visar polisens trafikarbete i kommunen,
trafikbrott m.m.
Tyresö kommun brukar årsvis arrangera trafiksäkerhetsdagen tillsammans med
räddningstjänsten och polisen. Med anledning av pandemin har detta evenemang ställts
in.
Värmdö
Kommunen har genomfört trygghetsvandringar på flera skolgårdar i syfte att minimera
möjligheten att köra moped och A-traktorer (EPA) på och i nära anslutning till
skolgårdar.
Ett arbete med att möta problematiken med motorburen ungdom pågår. Detta arbete
ingår i ovan nämnda arbete med förstudier.
Vidare har punktinsatser gjorts i syfte att höja trafiksäkerheten, bl. a en tydligare
kommunikation om vårdnadshavares ansvar kopplat till ungdomars mopedåkande.
Kommunen har dialog med markägare och förvaltare vid centrumområden där det
förekommer störande motortrafik. Tillsammans med kommunens gata/park drift är målet
att bygga bort problemen och försvåra beteenden som uppfattas negativt av värmdöbor.
Genom arbetsgruppen Trafik sker dialog med Trafikverket, som äger lejonparten av de
större vägarna i Värmdö kommun.
Polisen delger månadsvis statistik som visar polisens trafikarbete i kommunen.
Genom dialog med polisen har hastighetskontroller genomförts i kommunen.
Polisen
Lokalpolisen har genomfört totalt 335 stycken trafikkontroller inom de tre kommunerna.
Det är fasta kontroller och inte inkluderat individuella fordonsstopp. Flera av
kontrollerna sker vid skolor och idrottsanläggningar.
Trafikkontroller

Nacka
162

Slutsatser och lärdomar

Tyresö
72

Värmdö
101

Samarbetet mellan de tre kommunerna och polisen har nu pågått sedan 2014.
Beredningsgruppen har efter sex års samarbete konstaterat att det finns
framgångsområden och utvecklingsområden avseende samarbetet. Vid starten för
samarbetet befann sig polisorganisationen i en omfattande organisatorisk
förändringsprocess. Denna förändring kring roller, ansvar och funktioner inom
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polisorganisationen påverkade samarbetet med kommunerna. I slutet av
samarbetsperioden har polisorganisationen etablerats och det har sålunda blivit enklare
att arbeta med gemensamma frågeställningar. Beredningsgruppen kan dock konstatera
att polisens resurser kopplat till kommunerna har minskat i omfattning efter den nya
polisorganisationens ikraftträdande.
Beredningsgruppen kan ändå konstatera att arbetet med att ta fram gemensamma mål för
samarbetet har förutsättningar att kunna utvecklas.
Vi ser fram emot en fortsatt god samverkan.
Februari 2021
Terese Kalinski
Säkerhetschef
Nacka kommun

Maj Ingels
Säkerhetschef
Tyresö kommun

Magnus Brattgård
Säkerhetschef
Värmdö kommun

Sofie Ordell
Kommunpolis Nacka

Ola Åkesson
Kommunpolis Tyresö

Magnus Mohlin
Kommunpolis Värmdö

