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Handlingsplan Tryggare Vallentuna 2019-2020 
 

Vallentuna ska vara en kommun som skapar möjligheter för invånare och företag i att 

uppleva en god hälsa och trygghet i att bo, leva och växa i kommunen. Detta uppnås bland 

annat genom god samverkan kring hälsofrämjande och brottsförebyggande aktiviteter inom 

kommunens verksamheter, med myndigheter, invånare, näringsliv och andra externa 

organisationer. Fokusområdena och aktiviteterna i handlingsplanen är framtagna utefter den 

gemensamma lokala lägesbild som Vallentuna kommun och lokalpolisområde Täby tagit 

fram. Arbetet med att ta fram lägesbilden har bland annat bestått i en analys av statistik och 

underrättelser från polis och Storstockholms brandförsvar, i dialog med invånare i 

Vallentuna kommun samt analys av genomförda undersökningar kopplat till ungdomar och 

trygghet. Även minnesanteckningar från Tryggare Vallentunas nätverk finns med i analysen.   

Fokusområden för de hälsofrämjande och brottsförebyggande aktiviteterna 2019-2020 är   

 Kartlägga invånarnas livsstil, beteenden, hälsa och trygghet 

 Erbjuda invånarna i Vallentuna kommun en trygg miljö 

 Främja goda förutsättningar för barn och ungdomars uppväxtvillkor 

 Förebygga brottslighet och otrygghet kopplat till alkohol, narkotika, doping, tobak 

och spel (ANDT) 

 Förebygga brottslighet och otrygghet kopplat till ungdomar som tidigt visar 

ogynnsam utveckling 

 Förebygga risken att invånare utsätts för brott i och utanför hemmet 

 

Lokal lägesbild 

 

Trygghetsundersökningar 
Både kommunens trygghetsundersökning från 2017 och medborgarundersökningen från 

Länsstyrelsen Stockholms län samma år visar att den upplevda tryggheten i Vallentuna 

kommun är god. Människor som bor i kommunen känner sig mer trygga i Vallentuna än 

genomsnittet av befolkningen i Stockholms län. De medborgardialoger som genomförts 

under 2018 visar på samma sak. Många invånare uppskattar ordningsvakternas närvaro i 

centrum samt grannsamverkansbilens verksamhet runt om i kommunen. De 

utvecklingsområden som finns är att invånarna känner mer otrygghet när de befinner sig på 

offentliga plaster som Vallentuna centrum eller kring tågstationer, än när de är hemma i sitt 

bostadsområde. Det efterfrågas mer synlighet och närvaro från polisen, samt att kommunen 

måste arbeta mer med att hålla Vallentuna ”rent och snyggt” genom bland annat bättre 

belysning vid offentliga platser samt verka för att ha nolltolerans mot klotter och 

skadegörelse.  
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Lokalpolisområde Täbys lägesbild 
Överlag är brottsligheten i Vallentuna kommun låg i förhållande till andra kommuner i 

Stockholms län. Det som sticker ut i statistiken är inbrott i bostad, där har det skett en 

markant ökning sedan hösten 2017 och är därför ett fortsatt område att arbeta vidare med. 

Det finns även underrättelser att narkotikaanvändningen bland ungdomar är stor. Då 

andelen brott överlag är låg är det av vikt att kommun och polis satsar på brottsförebyggande 

och trygghetsfrämjande aktiviteter tillsammans.  

 

Stockholmsenkäten 2018  
Stockholmsenkäten är en enkätundersökning som genomförs vartannat år och riktas till 

ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2 i gymnasiet. Enkäten handlar om alkohol, tobak, droger, 

mobbing och psykisk hälsa. Syftet med undersökningen är att få kunskap om vilka faktorer 

som bör ligga till grund för förebyggande insatser inom de olika områdena. Resultatet visar 

att det finns två fokusområden, faktorer kopplat till psykisk ohälsa och faktorer kopplat till 

alkohol och narkotika. Gällande den psykiska hälsan uppger endast 45 procent av eleverna i 

årskurs 9 i Vallentunas skolor ha en god hälsa. Framförallt är det unga tjejer som uppger att 

de ofta känner sig ledsna och deppiga utan att veta varför, har sömnproblem flera gånger i 

veckan samt känner att de inte duger till. 55 procent av de unga tjejerna har även uppgett att 

de känt sig mobbade eller trakasserade mer än två gånger i månaden det senaste läsåret. 

Gällande ungdomar och narkotika visar resultatet från Stockholmsenkäten att andelen elever 

som prövat på narkotika i årskurs 9 har fördubblats från 2016 till 2018. De flesta ungdomar 

har testat narkotika genom att de har blivit bjudna av en kompis eller köpt av någon de 

känner. Det är dubbelt så många pojkar som flickor som har testat och 86 procent av de som 

har testat narkotika i årskurs 9 har provat cannabis. I årskurs 2 på gymnasiet var det 100 

procent av de elever som testat narkotika som hade provat drogen. Att många elever provat 

på cannabis kan visa på att ungdomar som brukar narkotika rör sig i samma kretsar och vet 

vart de ska få tag på drogen. Andra narkotikapreparat som ungdomar i årskurs 9 har provat 

på är bland annat amfetamin, crack, ecstasy, heroin och kokain. Debutåldern för att ha 

prövat narkotika är 14 år. 

Gällande alkoholområdet är det färre ungdomar som varit berusade och få ungdomar får 

alkohol från sina föräldrar, vilket är positivt. Det som är negativt är att många elever, 71 

procent av flickorna i årkurs 9, istället får tag i sin alkohol genom kompisar eller kompisars 

syskon. En del av de unga flickorna uppger också att de tycker någon i familjen dricker för 

mycket.  

 

Tryggare Vallentunas nätverksgrupp  
Minnesanteckningar från Tryggare Vallentunas nätverksgruppsmöten visar att det överlag är 

lugnt i Vallentuna kommun. Att det finns goda möjligheter att arbeta förebyggande och 

främjande för att detta ”lugn” ska hålla långsiktigt. Anteckningarna visar även att resultaten 

från Stockholmsenkäten speglar av sig hur verksamheterna upplever och rapporterar in 

lägesbilderna. Många tonåringar, framförallt unga flickor mår psykiskt dåligt. Även unga 

tonårspojkar har under perioder sökt stöd från kommunens verksamheter kopplat till psykisk 

ohälsa.  

Ett antal skolor har hört av sig kring sin oro och vill ha stöd i hanteringar av elever som 

brukar narkotika, upplysa föräldrar kring aktuell situation och hur ett förebyggande arbete 
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kan startas upp. Fält har genomfört workshops med elever och uppmärksammat att fler 

ungdomar har en mer positiv syn på narkotika, framförallt cannabis.  

Biblioteket har haft omfattande problem med ungdomar som hänger och stökar där. 

Ungdomarna visar ingen respekt mot personal eller andra besökare. Ett arbete har påbörjats 

för att samverka kring dessa ungdomar, något som behöver fortlöpa och utvecklas.  

 

Syfte 
Syftet med Tryggare Vallentunas handlingsplan är att skapa aktiviteter som gör att invånare 

och företag i Vallentuna kommun ska ha en god hälsa och känna trygghet i att bo, leva och 

växa i kommunen.  

 

Ansvar och styrning 
Kommunstyrelsen styr Tryggare Vallentuna genom beslut om handlingsplan. Förvaltningar 

ska inom ramen för respektive nämnds verksamhetsområde och målsättningar eftersträva 

samverkan och samordning i kommunen för att uppnå ökad samhällsnytta, trygghet och 

hälsa. 

Trygghets- och folkhälsosamordnaren ansvarar för att kontinuerligt samverka med 

förvaltningar inom kommunen och externt med verksamheter som Polis, Storstockholms 

brandförsvar, Sveriges kommuner och landsting, ROSAM, länsstyrelsen och 

Brottsförebyggande rådet.  

 

Samverkansavtal och medborgarlöfte 
I Vallentuna kommun finns en samverkansöverenskommelse mellan Vallentuna kommun 

och Lokalpolisområde Täby med mål att minska brottsligheten och öka tryggheten i 

Vallentuna. En del av samverkansöverenskommelsen är medborgarlöftet som reglerar villkor 

och åtaganden för samverkan. Medborgarlöftet utgår ifrån gemensamt genomförda 

medborgardialoger samt lokal brotts-, och trygghetsstatistik. Fokusområden i 

medborgarlöftet för 2019-2020 är,  

 Mer synlig polis för att öka den upplevda tryggheten 

 Att Vallentunas miljö ska vara trygg och snygg 

 Att främja goda förutsättningar för barn och ungdomars uppväxtvillkor 
 

Samverkansöverenskommelsen löper över en mandatperiod (4 år) medan medborgarlöftet är 

på 2 år med möjlighet till förlängning. Handlingsplanen för Tryggare Vallentuna med dess 

aktiviteter är en del av kommunens och polisens samverkansöverenskommelse för att uppnå 

målen med att minska brottsligheten och öka tryggheten i Vallentuna.  

Tryggare Vallentuna 
Tryggare Vallentuna är en samverkansplattform bestående av en ledningsgrupp och en 

nätverksgrupp. Ledningsgrupp formulerar målsättningar för det lokala trygghetsfrämjande 

arbetet i samverkan, som lämnas till kommunstyrelsen i form av förslag till handlingsplan. 

Representerade aktörer i ledningsgruppen planerar organisationsspecifika aktiviteter vilka 
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genomförs och följs upp av respektive ansvarig förvaltning. Ledningsgruppen träffas 2 gånger 

under 2019, och 4 gånger under 2020. Gruppen består av kommundirektör, stabschef, 

utbildningschef, socialchef, kulturchef, fritidschef, samhällsbyggnadschef, kommunpolis 

(Lopo Täby), enhetschef (Storstockholms brandförsvar), säkerhetssamordnare och trygghets- 

och folkhälsosamordnare. 

Nätverksgruppen är ett mötes- och samordningsforum. Gruppens ska stimulera, stödja och 

samordna det trygghetsfrämjande arbetet. Nätverksgruppen träffas veckovis består i nuläget 

av enhetschef för Ungdomsenheten (FF), rektor för gymnasiet (BUF), samordnare för sociala 

insatsgrupper (SF), säkerhetsingenjör (SBF), säkerhetssamordnare (KLK), kommunpolis 

(Lopo Täby), verksamhetschef Vallentuna brandstation (SSBF) samt trygghets- och 

folkhälsosamordnare (KLK). Under 2019 bjuder chefen för ungdomsenheten in till 

nätverksmöten och att skriva anteckningar fördelas mellan medlemmarna i gruppen. 

Säkerhetssamordnaren har tillsammans med trygghets- och folkhälsosamordnaren i uppdrag 

att framföra aktuell lägesbild till styrgrupp.  

Uppföljning 
Handlingsplanens organisationsspecifika aktiviteter följs upp av respektive ansvarig 

förvaltning vid det datum som står under rubriken uppföljning. Aktiviteterna följs även upp 

halvårsvis i Tryggare Vallentunas ledningsgrupp. I övrigt följs arbetet med handlingsplanen 

upp i samband med kommunens övriga tertial- och årsuppföljning.  

Uppföljning sker till kommunstyrelsen och ansvarig är trygghets- och folkhälsosamordnare. 
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AKTIVITETSPLAN TRYGGARE VALLENTUNA 2019-2020 
 

Fokusområde Mål med aktivitet Genomförande Ansvarig Uppföljning 

Kartlägga 
invånarnas 
livsstil, 
beteenden, 
hälsa och 
trygghet  

 
Kartlägga ungdomars livsstil 
genom Stockholmsenkäten 
2020 
 

Verka för att alla elever i åk 9 och åk 2 på gymnasiet 
svarar på Stockholmsenkäten 2020. 
Stockholmsenkäten genomförs i mars 2020. 

BUF och KLK 

 
Oktober 2020 

Kartlägga invånarnas 
upplevda trygghet 
 

Genomföra medborgardialoger och en 
trygghetsundersökning, oktober 2019 samt oktober 
2020. 

Trygghets- och 
folkhälsosamordnare och 
Lopo Täby 
 

December 2019 
December 2020 

Kartlägga en gemensam 
lägesbild av Vallentuna 
kopplat livsstil, beteenden, 
hälsa och trygghet 

Genomföra Tryggare Vallentunas nätverksträffar 
veckovis under hela 2019 och 2020 för att skapa 
aktuella lägesbilder av Vallentuna. 

En till två representanter 
från BUF, FF, KF, KLK, SBF, 
SF samt Lopo Täby och SSBF 
 

Halvårsvis under 
2019 och 2020 

Sammanställa data om demografisk, ekonomisk och 
social situation, samt kring upplevd trygghet och hälsa, 
två gånger 2019 och två gånger 2020 samt vid behov. 

BUF, FF, KF, KLK, SBF, SF 
tillsammans med Lopo Täby, 
SSBF och Trygghets- och 
folkhälsosamordnare 
 

December 2019 
December 2020 
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AKTIVITETSPLAN TRYGGARE VALLENTUNA 2019-2020 
 

Fokusområde Mål med aktivitet Genomförande Ansvarig Uppföljning 

Erbjuda 
invånarna i 
Vallentuna 
kommun en 
trygg miljö 

Förstärkt bevakning i LOV 3 
områdena Centrum och Tellus*
   

"Utefter aktuell lägesbild skapa och uppdatera 
schemat för ordningsvakter.” Genomförs var 
tredje månad. 

Trygghets- och 
folkhälsosamordnare 

Var tredje månad  

Minska andelen platser som 
upplevs som otrygga 

Genomföra minst två trygghetsvandringar per år 
i både förebyggande syfte och efter behov. 

Trygghets- och 
folkhälsosamordnare och 
SBF 

December 2019 
December 2020 

Möjliggöra dialog och samverkan 
med civilsamhället i Vallentuna 
kring trygghetsfrågor 

Bjuda in civilsamhället vid tillfälle till 
nätverksgruppen Tryggare Vallentuna och 
genomföra ”tematräffar” på olika 
nätverksmöten.  

Tryggare Vallentuna 
nätverksgrupp i samarbete 
med förvaltningar 

December 2019 
December 2020 

Verka för att öka användandet av 
Tryggt och Snyggt   

Marknadsföra Tryggt och Snyggt i olika forum 
samt, inom rimlig tid, åtgärda de problem som 
inkommit. 

SBF och Tryggare 
Vallentunas nätverksgrupp 

December 2019 
December 2020 

Öka andelen vuxna som rör sig 
ute eftermiddags- och kvällstid 

Använda grannsamverkansbilen och dess förare 
till att även köra eftermiddags- och kvällspass. 

Trygghets- och 
folkhälsosamordnare 

December 2019 
December 2020 

Få fler vuxna att delta i kommunens 
nattvandring. 

Trygghets- och 
folkhälsosamordnare och FF 

December 2019 
December 2020 

Öka antalet ”säkra skolvägar” 
   
   

Årligen utföra säkerhetshöjande åtgärder för att 
säkra minst en säker skolväg/år inom projektet 
”säkra skolvägar”. 

SBF i samarbete med BUF December 2019 
December 2020 

Ökad närvaro av synlig polis   Polisen ska kontinuerligt synas på utvalda 
platser på tidpunkter som upplevs som otrygga i 
Vallentuna kommun. 

Lopo Täby Halvårsvis 2019 och 
2020 

Öka tryggheten kopplat till den 
fysiska miljön 

Samverka med Stiftelsen Tryggare Sverige och 
kartlägga den fysiska miljöns betydelse för 
uppkomsten av brott, otrygghet och ohälsa i en 
till två verksamheter. 

Stiftelsen Tryggare Sverige, 
BUF och trygghets- och 
folkhälsosamordnare 

December 2020 

Öka invånarnas kännedom om 
kommunens trygghetsarbete 

Löpande under 2019 och 2020 marknadsföra 
och synliggöra de insatser som genomförs i 
kommunen för att öka tryggheten. 

Tryggare Vallentuna, SBF 
tillsammans med 
kommunikatörer 

December 2019  
December 2020 

*Karta över LOV3 områdena bifogas i Bilaga 1. 
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AKTIVITETSPLAN TRYGGARE VALLENTUNA 2019-2020 
 

Fokusområde Mål med aktivitet Genomförande Ansvarig Uppföljning 

Främja goda 
förutsättningar 
för barn och 
ungdomars 
uppväxtvillkor  

Erbjuda kommunens 6-
årsverksamhet grundläggande 
brandinformation 
   

Under våren 2019 och 2020 får barnen i 6-
årsverksamhet besöka brandstationen i Vallentuna 
för att få grundläggande brandinformation. 

BUF och SSBF Juni 2019 
Juni 2020 

Erbjuda kommunens åk 5 
grundläggande brandinformation 

Under hösten 2019 och 2020 får elever i åk 5 
verksamhet besöka brandstationen i Vallentuna för 
att få brandinformation. 
 

BUF och SSBF December 2019 
December 2020 

Erbjuda ett allmänt förebyggande 
föräldrastöd till tonårsföräldrar i 
Vallentuna 

Se över möjligheten att skapa ett ”allmänt” 
föräldraforum dit tonårsföräldrar erbjuds att träffa 
andra för att utbyta erfarenheter och få information 
som kan stärka dem i sitt föräldraskap, under 2019. 
Om möjlighet finns startas forumet upp under 
2020. 
  

FF, SF och trygghets- och 
folkhälsosamordnare 

December 2019 
December 2020 

Främja samverkan mellan 
aktörer, internt och externt, som 
arbetar med barn och unga 
  

Två gånger per år, mars 2019 och 2020 samt 
september 2019 och 2020, genomföra forumet Ung 
Samverkan med teman för diskussion. 

Trygghets- och 
folkhälsosamordnare i 
samarbete med övriga 
förvaltningar 

December 2019  
December 2020 

Ge ungdomar och dess föräldrar 
kunskap om kommunens 
verksamheter som finns riktat till 
ungdomar/tonåringar och dess 
familjer  
 

Under 2020 genomföra mässan ”Grattis du är en 
tonåring” riktat till alla tonåringar i Vallentunas 
skolor. Mässan kan ha ett tema som skolan sen 
arbetar vidare med.  

Trygghets- och 
folkhälsosamordnare i 
samverkan med alla 
förvaltningar 

December 2020 

Öka kunskapen om våld i nära 
relationer 

Utbilda relevant personal om våld i nära relationer 
samt erbjuda stöd till personal kopplat till våld i 
nära relationer. 
 

SF i samarbete med BUF 
och FF 

December 2019 
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AKTIVITETSPLAN TRYGGARE VALLENTUNA 2019-2020 
 

Fokusområde Mål med aktivitet Genomförande Ansvarig Uppföljning 

Främja goda 
förutsättningar 
för barn och 
ungdomars 
uppväxtvillkor 

Främja lika rättigheter och 
möjligheter till att barn och 
ungdomar ska känna sig trygga i 
kommunens verksamheter   

Kartlägga verksamheters ordningsregler och 
rutiner för att alla ska ha kännedom om vad som 
gäller. Vad är bra och vad behöver förbättras? 

Trygghets- och 
folkhälsosamordnare i 
samarbete med 
säkerhetssamordnare, BUF 
och FF  

December 2020 

Synliggöra handlingsplaner och rutiner för hur 
man arbetar med lika rättigheter och 
möjligheter, samt förebygger och åtgärdar 
diskriminering, sexuella trakasserier och 
kränkande behandling 
 

BUF och FF i samarbete med 
trygghets- och 
folkhälsosamordnare  

December 2020 

Öka barn och ungas psykiska 
hälsa 
 

Genomföra en analys av Stockholmsenkäten 
kopplat till resultatet för psykisk ohälsa. Samt 
genomföra en kartläggning för att identifiera 
behov om vilka insatser som bör verkställas för 
att öka ungdomars psykiska hälsa i Vallentuna 
kommun.  
 

Trygghets- och 
folkhälsosamordnare i 
samarbete med BUF, SF, FF  

Maj 2019 

Öka unga nyanländas psykiska 
hälsa 

Under 2019 genomföra projektet ”drömmar och 
drivkraft” riktat till elever på gymnasiets 
språkintroduktion. 
 

Integrationssamordnare och 
BUF 

Januari 2020 

Öka ungdomars möjlighet till 
inflytande och delaktighet i 
kommunala frågor 
 

Se över om ett ”globalt elevråd” även kan 
fungera som ungdomsråd för övriga kommunala 
frågor. 

BUF December 2019 

Ökad kunskap om förebyggande 
arbete hos personal som arbetar 
med ungdomar i Roslagen  

Genomföra föreläsningsdagen Ung i Roslagen i 
november 2020 i samverkan med ROSAM. 

Trygghets- och 
folkhälsosamordnare i 
samarbete med 
förvaltningarna 

December 2020 

 



VALLENTUNA KOMMUN 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

SID 9/14 

 

  

  

  

  

  
 

 

AKTIVITETSPLAN TRYGGARE VALLENTUNA 2019-2020 

 

** Följa Länsstyrelsens årshjul för Informationskampanjer inom ANDTS-området.  

 

Fokusområde Mål med aktivitet Genomförande Ansvarig Uppföljning 

Förebygga 
brottslighet 
och otrygghet 
kopplat till 
alkohol, 
narkotika, 
doping och 
tobak 
(ANDTS) 

Minska ungdomars tillgång till 
alkohol, tobak, narkotika, doping 
och spel 
 

Kontinuerligt under åren genomföra 
informationskampanjer som trygga lov kring 
ANDTS- användningens effekter på hälsan**. 

FF, trygghets- och 
folkhälsosamordnare och Lopo 
Täby 

December 2019 
December 2020 

Minska tillgången till alkohol, 
tobak och narkotika   

Uppmärksamma SRMH att genomföra 
tobakstillsyn i affärer. 

SRMH i dialog med SF, 
trygghets- och 
folkhälsosamordnare och Lopo 
Täby 

December 2019 
December 2020 

Utveckla en övergripande strategi 
med mål för kommunens arbete 
kring ANDTS-frågor 
 

Kartlägga och identifiera behov av insatser kring 
ANDTS- frågor i kommunen för att sedan 
utveckla en gemensam strategi. 

Trygghets- och 
folkhälsosamordnare i 
samarbete med förvaltningar 

December 2019 

Verka för ansvarsfull 
alkoholservering på 
serveringsställena 
 

En gång om året erbjuda serveringspersonal 
utbildning i Ansvarsfull alkoholservering (AAS). 

SRMH i dialog med SF och 
trygghets- och 
folkhälsosamordnare 

December 2019 
December 2020 

Öka kunskapen inom ANDTS-
området  

Genomföra föreläsningar/ utbildningar inom 
ANDTS- området riktat till barn och unga.  

BUF och FF i samarbete 
trygghets- och 
folkhälsosamordnare och Lopo 
Täby 

December 2019 
December 2020 

Skapa ett ”ANDTS paket” med föreläsningar och 
workshops riktat till olika målgrupper som barn 
och unga, föräldrar och personal. 

Trygghets- och 
folkhälsosamordnare, FF och 
Lopo Täby 

December 2020 

Öka kunskapen inom ANDTS-
området till verksamheter som 
möter ungdomar 

Kontinuerligt genomföra föreläsningar/ 
utbildningar inom ANDTS- området till personal 
inom verksamheter som möter ungdomar. 

Lopo Täby och SF i samarbete 
trygghets- och 
folkhälsosamordnare och 
förvaltningar 

December 2019 
December 2020 
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AKTIVITETSPLAN TRYGGARE VALLENTUNA 2019-2020 

Fokusområde Mål med aktivitet Genomförande Ansvarig Uppföljning 

Förebygga 
brottslighet och 
otrygghet kopplat 
till ungdomar som 
tidigt visar 
ogynnsam 
utveckling 

Skapa samverkan över 
förvaltningar i förebyggande 
syfte  
   

Se över samverkan och skapa rutiner mellan 
skolor och socialsekreterare för att tidigt kunna 
identifiera och ge stöd till ungdomar som visar en 
ogynnsam utveckling.  

BUF och SF 

December 2019 

Uppmärksamma och samverka 
kring problem bland ungdomar 
som uppstår i kommunen 

Veckovis har Tryggare Vallentunas nätverk 
dialoger kring aktuell lägesbild och samtal kring 
eventuella åtgärder.  

Trygghets- och 
folkhälsosamordnare, en 
till två representanter från 
förvaltningarna, Lopo Täby 
och SSBF 

Halvårsvis 
under 2019 och 
2020 

Utveckla arbetet med den 
evidensbaserade metoden 
Sociala insatsgrupper (SIG) 

Fortsätta samverkan internt och externt för att 
tidigt upptäcka unga som visar tecken på 
ogynnsam utveckling. 

SIG-samordnare, BUF, SF, 
KF, FF och Lopo Täby 

Halvårsvis 
under 2019 och 
2020 

Hitta arbetssätt för att 
allvarssamtal med ungdomar 
och deras föräldrar samt 
uniformerad polis ska kunna 
hållas inom 48 timmar efter det 
att det kommit socialtjänsten till 
kännedom att ett barn eller 
ungdom för första gången begått 
eller misstänks ha begått brott. 

Kommunen utarbetar riktlinjer i samverkan med 
Lopo Täby. 

SF, BUF, FF i samarbete 
med Lopo Täby. 

December 2019 

Öka ungdomars och nära vuxnas 
kännedom om kommunens 
förebyggande och åtgärdande 
insatser 
 

Ungdomsenheten besöker klasser och föräldraråd 
under höst och vår för att informera om 
verksamhet och bygga relationer. 

FF och BUF tillsammans 
med trygghets- och 
folkhälsosamordnare 

December 2019 
December 2020 

Förebygga risken 
att invånare 
utsättas för brott i 
och utanför 
hemmet 

Erbjuda informations- och 
kunskapshöjande insatser som 
förebygger brott mot äldre 
  

Under 2020 genomföra en informationsträff 
riktad till äldre för en säkrare vardag. 

Trygghets- och 
folkhälsosamordnare och 
Lopo Täby 

December 2020 

Erbjuda grundläggande 
brandinformation samt 

Polis och räddningstjänst anordnar tillsammans 
med kommunen en temadag, en gång per år, för 
nyanlända ungdomar på gymnasiet. 

Integrationssamordnare 
och SSBF i samarbete Lopo 

December 2019 
December 2020 
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information gällande lagar och 
regler i det svenska samhället  
 

Täby och trygghets- och 
folkhälsosamordnare 

Verka för nya och befintliga 
grupper av grannsamverkan 
 

Stödja invånare, tillsammans med polisen, som 
vill verka inom grannsamverkan i Vallentuna. 

Lopo Täby tillsammans 
med kommunen 

December 2019 
December 2020 

Öka antalet körpass av 
grannsamverkansbilen 

Marknadsföra, utbilda och fortbilda förare av 
grannsamverkansbilen Vallentuna. 

Lopo Täby tillsammans 
med kommunen 

December 2019 
December 2020 

 
 

Förkortningar i aktivitetsplan  
 

BUF = Barn och ungdomsförvaltningen    

FF= Fritidsförvaltningen    

KF= Kulturförvaltningen   

KLK = Kommunledningskontoret    

SBF = Samhällsbyggnadsförvaltningen    

SF = Socialförvaltningen 

 

Lopo Täby = Lokalpolisområde Täby som verkar i Danderyds kommun, Täby kommun, Vallentuna kommun, Vaxholms stad och Österåker 

kommun. 

 

SRMH= Södra Roslagen Miljö Hälsa  

 

SSBF = Storstockholms brandförsvar    
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BILAGA 1 

Karta för förordnandeområde Vallentuna centrum 
 

Förordnandeområde enligt 3§ Lagen om ordningsvakter i Vallentuna centrum. 
 

Beslutet gäller mellan 2017-07-01 – 2020-06-30 
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Karta för förordnandeområde Tellusområdet  

Förordnandeområde enligt 3§ Lagen om ordningsvakter i 

Tellusområdet. 

 

Beslutet gäller mellan 2018-08-25 – 2021-08-24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


