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§ 161
Revidering av riktlinjer Tryggare Vallentuna (KS 2020.298)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen fastställer de nya riktlinjerna för Tryggare Vallentuna.

Ärendebeskrivning
Vallentuna ska vara en socialt hållbar kommun som skapar samhälleliga förutsättningar för 
invånare och företag att uppleva god hälsa och trygghet. Tryggare Vallentuna har sedan ett 
par år varit ett fungerande samverkans forum för de trygghetsfrämjande- och 
brottsförebyggande frågorna inom kommunen. Då flera risk och skyddsfaktorer inom dessa 
två områden, även kan vara samma faktorer som grundar sig i ANDT-problematik och 
psykisk hälsa, är förslaget att Tryggare Vallentunas nya riktlinjer riktar sig till ett mer 
övergripande preventionsarbete med syfte att
• kontinuerligt skapa en gemensam lägesbild, samt genomföra analys av orsaker och lokala 
utvecklingsbehov som inriktar sig på att förebygga, främja eller åtgärda faktorer kopplat till 
trygghet och hälsans bestämningsfaktorer.

• utveckla och skapa samordning kring det övergripande preventionsarbetet inom kommunens 
verksamhetsområden som omfattar det förebyggande arbetet mot ANDTS, brott och våld 
samt det främjande arbetet med psykisk hälsa, fysisk hälsa, trygga och attraktiva miljöer.

• skapa samordning mellan kommunens förvaltningar, myndigheter, näringsliv, externa 
organisationer och civilsamhället inom ramen för det övergripande preventionsarbetet.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-21 Revidering av riktlinjer Tryggare Vallentuna
 Riktlinjer för Tryggare Vallentuna 2021
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Tjänsteskrivelse

Revidering av riktlinjer Tryggare 
Vallentuna

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer de nya riktlinjerna för Tryggare Vallentuna.

Ärendet i korthet
Vallentuna ska vara en socialt hållbar kommun som skapar samhälleliga 
förutsättningar för invånare och företag att uppleva god hälsa och trygghet. Tryggare 
Vallentuna har sedan ett par år varit ett fungerande samverkans forum för de 
trygghetsfrämjande- och brottsförebyggande frågorna inom kommunen. Då flera risk 
och skyddsfaktorer inom dessa två områden, även kan vara samma faktorer som 
grundar sig i ANDT-problematik och psykisk hälsa, är förslaget att Tryggare 
Vallentunas nya riktlinjer riktar sig till ett mer övergripande preventionsarbete med 
syfte att
• kontinuerligt skapa en gemensam lägesbild, samt genomföra analys av orsaker och 
lokala utvecklingsbehov som inriktar sig på att förebygga, främja eller åtgärda 
faktorer kopplat till trygghet och hälsans bestämningsfaktorer.
 
• utveckla och skapa samordning kring det övergripande preventionsarbetet inom 
kommunens verksamhetsområden som omfattar det förebyggande arbetet mot 
ANDTS, brott och våld samt det främjande arbetet med psykisk hälsa, fysisk hälsa, 
trygga och attraktiva miljöer.
 
• skapa samordning mellan kommunens förvaltningar, myndigheter, näringsliv, 
externa organisationer och civilsamhället inom ramen för det övergripande 
preventionsarbetet.

Bakgrund
Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram en modell de kallar preventionsstjärnan, 
vilket ska fungera som en pedagogisk modell för att påvisa att flera preventiva fält är 
sammanlänkande och att de därmed kan ha gemensamma risk- och skyddsfaktorer. 
En kommuns förebyggande, främjande och åtgärdande arbete bör därmed ta ett 
gemensamt avstamp i bakgrundsfaktorer, på så sätt kan insatser minska förekomsten 
av flera problem inom olika fält samtidigt. 

Ledningsgruppen för Tryggare Vallentuna har erbjudits föreläsningar och stöd av 
länsstyrelsen för att se över Vallentunas främjande och förebyggande arbete. Syftet 



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2020-10-21

DNR KS 2020.298 
SID 2/2

med Länsstyrelsens besök är att vägleda kommunens förebyggande arbete för att se 
att insatserna särskilt kommer till dem som behöver det mest, och därmed bidra till 
bättre förutsättningar för att minska ojämlikheten i hälsa och öka jämställdheten. 

En utveckling av Tryggare Vallentuna är utefter ovan nämnda information att fler 
områden inom preventionsarbetet hamnar inom samverkansforumet, dels för att 
forumet redan är välförankrat och har en god samverkan och dels för att på ett 
effektivare sätt skapa en samsyn kring vilka insatser som bör prioriteras och på så sätt 
skapa bättre förutsättningar för en god hälsa bland invånarna. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse: Revidering av riktlinjer för Tryggare Vallentuna
2. Riktlinjer Tryggare Vallentuna

Victor Kilén
Kommundirektör 

______________________

Ska expedieras till
Akt
Författningssamling
Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Bygg- och miljötillsynsnämnden 
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Socialnämnden 



Riktlinjer för Tryggare Vallentuna
Vallentuna ska vara en socialt hållbar kommun som skapar samhälleliga 
förutsättningar för invånare och företag att uppleva god hälsa och trygghet.  

Syfte
Tryggare Vallentuna syftar till 

 att kontinuerligt skapa en gemensam lägesbild, samt genomföra analys av orsaker 
och lokala utvecklingsbehov som inriktar sig på att förebygga, främja eller åtgärda 
faktorer kopplat till trygghet och hälsans bestämningsfaktorer.

 att utveckla och skapa samordning kring det övergripande preventionsarbetet 
inom kommunens verksamhetsområden som omfattar det förebyggande arbetet 
mot ANDTS, brott och våld samt det främjande arbetet med psykisk hälsa, fysisk 
hälsa, trygga och attraktiva miljöer.

 att skapa samordning mellan kommunens förvaltningar, myndigheter, näringsliv, 
externa organisationer och civilsamhället inom ramen för det övergripande 
preventionsarbetet.

Organisation
Tryggare Vallentuna är en samverkansplattform bestående av:

Ledningsgrupp – formulerar målsättningar för det övergripande preventionsarbetet i 
samverkan, som lämnas till kommunstyrelsen i form av förslag till
handlingsplan. Ledningsgruppen är även kommunens brottsförebyggande råd och 
kan ge den strategiska gruppen i uppdrag att utföra utefter lokala utvecklingsbehov.

Strategisk grupp – planerar genomförandet organisationsspecifika aktiviteter utefter 
de lokala utvecklingsbehoven, vilka genomförs och följs upp i projektform eller av 
respektive förvaltning. Den strategiska gruppen utser representanter till att 
genomföra handlingsplanens aktiviteter. 

Nätverksgrupp - ett mötes- och samordningsforum med syfte att stimulera, stödja 
och samordna det övergripande preventionsarbetet. Består av befattningar som 
deltagande förvaltningar och övriga samarbetsaktörer själva utser som representanter 
i nätverksgruppen. 
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TFN: 

Deltagande förvaltningar
 Kommunledningskontoret
 Samhällsbyggnadsförvaltningen
 Teknik- och fastighetsförvaltningen
 Socialförvaltningen
 Barn- och ungdomsförvaltningen
 Kulturförvaltningen
 Fritidsförvaltningen

Övriga deltagare
 Kommunpolis
 Storstockholms brandförsvar

Ansvar och styrning
Kommunstyrelsen: styr Tryggare Vallentuna genom beslut om handlingsplanen. 

Förvaltningar: inom ramen för respektive nämnds verksamhetsområde och
målsättningar eftersträvar förvaltningarna samverkan och samordning i kommunen 
samt tillför sina specifika kompetenser, kunskaper och resurser för att uppnå
ökad samhällsnytta, trygghet och hälsa.

Uppföljning av Tryggare Vallentuna
Kommunstyrelsen följer årligen upp arbetet inom ramen för kommunens 
verksamhetsberättelse.  
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