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Handlingsplan Tryggare Vallentuna
2021-2022
Inledning
Tryggare Vallentuna är en samverkansplattform med syfte att skapa samordning
kring det övergripande preventionsarbetet inom kommunen. Tryggare Vallentuna ska
utgå ifrån de strategiska inriktningar som finns i Vallentunas kommunplan för 20212023 vilket innebär att ”Vallentunas kommun ska skapa samhälleliga förutsättningar
för invånare att uppleva en god hälsa, trygghet och inkludering. Det är angeläget att
verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter, goda uppväxtvillkor för
barn och unga, samt att förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet
och rasism. Främjande arbete för god psykisk och fysisk hälsa är viktigt, liksom trygga
yttre miljöer.” Vallentuna ska även ”vara en av de tryggaste kommunerna i både länet
och landet. Vi tror på individens eget ansvar, och på familjens och civilsamhällets roll
och ansvar för att skapa goda samhällsmedborgare. Genom ett fortsatt tätt samarbete
med polis, brandförsvar, föreningar, skola och civilsamhälle ska vi motverka brott och
kriminalitet i kommunen samt förbättra tryggheten.”

Bakgrund
Handlingsplanen Tryggare Vallentuna 2021-2022 är utformad med fokusområden
och aktiviteter för att kunna 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 och trygga, säkra och attraktiva miljöer. Handlingsplanen är även en av
den samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte som finns mellan Vallentuna
kommun och Lokalpolisområde Södra Roslagen med syfte att minska brottsligheten
och öka tryggheten i Vallentuna.
Fokusområdena i handlingsplanen grundar sig preventionsstjärnan, vilket är en
pedagogisk modell från länsstyrelsen Stockholms län 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 ta
ett gemensamt avstamp i bakgrundsfaktorer, och på så sätt kan insatser minska
förekomsten av flera problem inom olika fält samtidigt.
Fokusområden för 2021-2022 är
 Verka för en trygg, säker och attraktiv miljö
 Främja goda förutsättningar för barn och ungdomars uppväxtvillkor
 Främja goda förutsättningar som stärker invånarnas psykiska hälsa




Förebygga användandet av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel
Förebygga uppkomsten av brott och våld

Aktiviteterna inom de olika fokusområdena är i sin tur framtagna för att möta de
behov som identifieras i Tryggare Vallentunas lägesbilder. Lägesbilderna skapas varje
vecka genom EST-modellen, vilket står för effektiv samordning för trygghet och är ett
systematiskt arbetssätt som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention. Målet är att
minska och förebygga brott och/ eller otrygghet. Det systematiska arbetet innebär att
man har fasta rutiner avseende deltagare, formulär, checklistor, mötestider och
dokumentation. Aktiviteterna har även tagits fram utefter polisens underrättelser och
resultat från trygghetsundersökningen som bygger invånarnas upplevelser, samt i
dialog med verksamheter som deltar i Tryggare Vallentuna.

Syfte
Syftet med Tryggare Vallentunas handlingsplan är att skapa, utveckla och stärka
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 och trygga, säkra och attraktiva
miljöer.

Organisation
Ledningsgrupp

Vilka 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. Gruppen
består av kommundirektör, stabschef, utbildningschef, socialchef, kultur och
fritidschef, samhällsbyggnadschef, teknik- och fastighetschef, kommunpolis
(Lopo Södra Roslagen), enhetschef (Storstockholms brandförsvar) och trygghets- och
folkhälsosamordnare.
Strategisk grupp

Vilka 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. Består av befattningar som respektive förvaltningschef
har utsett till representant.
Nätverksgrupp

Nätverksgruppen träffas veckovis och består i nuläget av fältassistenter (FF),
enhetschef barn och unga Öppenvården (SF), samordnare barn- och familjeenheten
Myndighet (SF), Kvalitetstrateg Enheten för kvalitet och utveckling (BUF), teknisk
förvaltare (TFF), kommunpolis (Lopo Södra Roslagen), verksamhetschef Vallentuna
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brandstation (SSBF) samt trygghets- och folkhälsosamordnare (KLK). Första
torsdagen varje månad tillkommer även kommunvägledare kontaktcenter (KLK),
kurator ungdomsmottagningen (BUF), näringslivsstrateg (KLK), ungdomsdiakon
(Svenska kyrkan) och ansvarig för trygghet på Transdev (SL). Syftet med
nätverksgruppen är att stimulera och stödja det övergripande preventionsarbetet
genom kontinuerligt skapa aktuella lägesbilder kring deltagande verksamheter.
Deltagande förvaltningar
 Kommunledningskontoret
 Samhällsbyggnadsförvaltningen
 Teknik- och fastighetsförvaltningen
 Socialförvaltningen
 Barn- och ungdomsförvaltningen
 Kulturförvaltningen
 Fritidsförvaltningen
Övriga deltagare
 Kommunpolis
 Storstockholms brandförsvar
 Svenska kyrkan

Ansvar och styrning
Kommunstyrelsen styr Tryggare Vallentuna genom beslut om handlingsplan.
Förvaltningar ska 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.
Trygghets- och folkhälsosamordnaren på kommunledningskontoret ansvarar för att
kontinuerligt samverka med förvaltningar inom kommunen och externt med
verksamheter som Polis, Storstockholms brandförsvar, Sveriges kommuner och
landsting, Roslagskommunerna genom ROSAM-nätverket, Länsstyrelsen och
Brottsförebyggande rådet.

Kostnader och budget
Kostnader för de flesta aktiviteter i handlingsplanen är arbetskostnader för befintliga
tjänster inom respektive förvaltningar, som exempelvis de aktiviteter som
Fritidsförvaltningen och Ung Fritid ansvarar för. Vilket har förankrats med berörda
förvaltningschefer genom att förslag till handlingsplan för 2021-2022 först passerat
Tryggare Vallentunas ledningsgrupp. Andra aktiviteters kostnader ryms inom staben
KLKs budget, exempelvis kostnaderna för grannsamverkansbilen. I de fall där det
finns möjlighet att ansöka om bidrag för aktiviteterna kommer detta att ske.
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Föräldrastödet ABC Tonår finansieras under 2021 genom ett projektbidrag via
Karolinska Institutet och Stockholms stad. I de fall där det under rubriken
genomförande står ”Se över”, innebär det att förutsättningar och kostnader behöver
identifieras under aktivitetens gång. Detta beslut om genomförande fattas då av
respektive budgetansvariga inom ansvarig förvaltningen.

Tidsplan och uppföljning
Tidplanen för aktiviteterna ser olika ut beroende på att en del aktiviteter är
punktinsatser som kommer ske vid upprepande tillfällen under 2021 och 2022. Andra
aktiviteter kommer att startas upp så snart som möjligt och pågå under de två år som
handlingsplanen gäller. Under rubriken tidsplan redogörs när de
organisationsspecifika aktiviteterna följs upp av respektive ansvarig. Vid
uppföljningen läggs vikt på att se om aktiviteten uppnått mål med aktiviteten eller om
aktiviteten behöver förändras alternativt utvecklas. Aktiviteterna följs även upp i
Tryggare Vallentunas styrgrupp samt i samband med kommunens årsuppföljning.
Uppföljning och utvärdering sker till kommunstyrelsen vid behov, vilket genomförs av
trygghets- och folkhälsosamordnare i samverkan med de deltagande förvaltningar,
polis och räddningstjänst.

Förkortningar i aktivitetsplan
BUF
FF
KLK
SF
TFF

Barn och ungdomsförvaltningen
Fritidsförvaltningen
Kommunledningskontoret
Socialförvaltningen
Teknik- och fastighetsförvaltningen

Lopo Södra Roslagen

Lokalpolisområde Södra Roslagen som verkar i
Danderyds kommun, Täby kommun, Vallentuna
kommun, Vaxholms stad och Österåker kommun.

SSBF

Storstockholms brandförsvar

Svenska kyrkan

Församlingen Svenska kyrkan, Vallentuna kyrka
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Aktivitetsplan 2021-2022
Fokusområde

Mål med aktivitet

Minska andelen platser som
upplevs som otrygga

Öka andelen trygga vuxna som rör
sig ute eftermiddags- och kvällstid

Verka för en
trygg, säker
och attraktiv
miljö

Öka antalet ”säkra skolvägar”

Ökad närvaro av synlig polis

Öka civilsamhällets delaktighet i
det lokala arbetet för en trygg och
attraktiv miljö
Öka invånarnas och
lokalsamhällets medvetenhet i det
lokala brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet

Genomförande

Ansvarig

Tidsplan

Genomföra minst två trygghetsvandringar
per år i trygghetsfrämjande syfte. Områden
väljs ut efter behov

Trygghets- och
folkhälsosamordnare KLK och
chef gata- och park TTF

Maj 2021
Oktober 2021
April 2022
September 2022
Uppföljning halvårsvis
under 2021 och 2022

Kontinuerligt verka för att genomföra
åtgärder och förändringar i den fysiska
miljön genom bland annat belysning,
siktröjning, och klottersanering
Utveckla och möjliggöra för förare av
grannsamverkansbilen (GSV-bilen) att även
köra eftermiddags-, kvälls- och helgpass
Få fler vuxna att delta i kommunens
nattvandring.

Årligen utföra säkerhetshöjande åtgärder
för att säkra minst en säker skolväg/år
inom projektet ”säkra skolvägar”
Genomföra punktinsatser mot otrygga eller
brottsutsatta platser i Vallentuna utifrån
underrättelsebaserad information
Utveckla möjligheterna för åtgärder kopplat
till kommunens felanmälningssystem, samt
fortsätta uppmana invånare till att
felanmäla
Marknadsföra och synliggöra
trygghetsinsatser som genomförs i
kommunen.

Chef gata- och park TTF

Ung Fritid, FF samt Trygghets- och
folkhälsosamordnare KLK

Uppföljning sker
kvartalsvis med gsvgruppen under 2021
och 2022
Uppföljning halvårsvis
i juni och december
2021 och 2022

Chef gata- och park TFF i
samarbete med kostchef, BUF

Uppföljning årsvis i
december 2021 och
2022

Trygghets- och
folkhälsosamordnare KLK

Lopo Södra Roslagen

Chef gata- och park TTF,

Kommunikation, KLK

Uppföljning sker i
samband med
styrgruppsmöten
under 2021 och 2022
Uppföljning sker
årsvis i november
2021 och 2022
Uppföljning sker i
samband med
styrgruppsmöten
under 2021-2022

Aktivitetsplan 2021-2022

Fokusområde

Mål med aktivitet

Genomförande
Erbjuda kommunens 6-års verksamhet
grundläggande brandinformation under
våren 2021 och 2022.

Främja goda
förutsättningar
för barn och
ungdomars
uppväxtvillkor

Samverka med
räddningstjänsten kring
utbildning i grundläggande
brandinformation för barn och
unga

Erbjuda ett universellt
föräldrastöd till tonårsföräldrar i
Vallentuna

Erbjuda öppen och meningsfull
ungdomsverksamhet i hela
kommunen

Erbjuda kommunens åk 5 grundläggande
brandinformation under hösten 2021 och
2022.
Se över möjligheten att erbjuda
brandinformation till gymnasiets
yrkesutbildningar.

Ansvarig
Chef SSBF och rektorer, BUF

Chef SSBF och rektorer, BUF

Chef SSBF och rektor gymnasiet,
BUF

Erbjuda ABC Tonår med start våren 2021.
Ung Fritid, FF och Svenska kyrkan
Se över möjligheten att hitta en
mötesplats för motorburen ungdom.
Arbeta aktivt med att utveckla ett mobilt
fritidsledarskap

Tidsplan
Våren 2021
Våren 2022

Hösten 2021
Hösten 2022

December 2021
December 2022

Start april 2021 med
uppföljning i augusti
2021

Ung Fritid, FF

Uppföljning oktober
2021

Ung Fritid, FF

Uppföljning sker
december 2021
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Aktivitetsplan 2021-2022
Fokusområde

Främja goda
förutsättningar
som stärker
invånarnas
psykiska hälsa

Mål med aktivitet

Öka riktade insatser gällande
faktorer i invånares liv som
påverkar deras psykiska hälsa

Arbeta vidare med åtgärder för att
förbättra den psykiska hälsan för
barn och unga enligt KS 2019.339

Genomförande

Ansvarig

Tidsplan

Utbilda personal inom verksamheter
som möter barn och unga, samt
vårdnadshavare när det gäller
ungdomars nätanvändande, hot och hat
på nätet.

Trygghets- och
folkhälsosamordnare samt
Öppenvården SF, BUF

Start augusti 2021 med
uppföljning i december
2021

Erbjuda föreläsningar i ämnet psykisk
hälsa i samarbete med externa aktörer.

Ung Fritid, FF

Erbjuda riktat föräldrastöd till
barnfamiljer i form av KOMET, Skilda
världar mm.

Öppenvården, SF

Kontinuerligt under
2021 och 2022,
uppföljning sker i
samband med
styrgruppsmötena
4 olika kurser genomförs
per termin under 2021
och 2022

Erbjuda anhörigstöd i form av
anhörigkonsulent, utbildning,
information och stödgrupper mm.

Öppenvården, SF

Kontinuerligt månadsvis
under 2021 och 2022

Utreda hur insatser för att främja
psykisk hälsa och/eller förebygga
psykisk ohälsa bland skolelever kan
implementeras i Vallentuna

Ledningsgrupp BUF

Start våren 2021 med
uppföljning i december
2021

Skapa, marknadsföra och kontinuerligt
uppdatera en plattform likt SAGA på
kommunens hemsida

Kommunikation, KLK samt
trygghets- och folkhälsosamordnare
KLK

Start februari 2021, med
uppföljning i december
2021

Utveckla en handlingsplan gällande
suicidprevention

Trygghets- och
folkhälsosamordnare, KLK

Start februari 2021,
uppföljning maj 2021
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Aktivitetsplan 2021-2022

Fokusområde

Förebygga användandet
av alkohol, narkotika,
doping, tobak och spel

Mål med aktivitet

Genomförande

Ansvarig

Tidsplan

Skapa en långsiktig och
hållbar struktur kring det
övergripande ANDTS- arbetet
i Vallentuna

Utveckla en övergripande
strategi i hur Vallentuna kan
arbeta förebyggande med inom
alkohol, narkotika, doping,
tobak och spel – frågor.

Trygghets- och folkhälsosamordnare,
KLK i samarbete med strateggruppen
Tryggare Vallentuna

Start mars 2021, med
uppföljning augusti
2021

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

Kontinuerligt under åren
genomföra
informationskampanjer som
trygga lov kring ANDTSanvändningens effekter på
hälsan

Ung Fritid FF, Trygghets- och
folkhälsosamordnare KLK i
samverkan med Lopo Södra Roslagen

Kontinuerligt under
2021 och 2022,
uppföljning sker i
samband med
styrgruppsmötena

Öka kunskapen inom ANDTSområdet till föräldrar

Genomföra föreläsningen
”Föräldraskolan” riktat till
föräldrar inom ROSAM

Trygghets- och folkhälsosamordnare
KLK och Lopo Södra Roslagen

En gång per termin
under 2021 och 2022,
uppföljnings sker i
december 2021 och
2022
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Aktivitetsplan 2021-2022

9

Aktivitetsplan 2021-2022

Fokusområde

Mål med aktivitet

Genomförande

Ansvarig

Tidsplan

Årligen genomföra Tryggare
Vallentuna dag med verksamheter
inom kommun, polis och
räddningstjänst

Trygghets- och
folkhälsosamordnare KLK

September 2021
September 2022

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

Lopo Södra Roslagen tillsammans
med trygghets- och
folkhälsosamordnare KLK

Samverka, samtala och förebygga
uppkomsten av riskfaktorer kopplat
till brott och otrygghet

Genomföra Tryggare Vallentuna och
skapa aktuella lägesbilder inom de
olika nivåerna

En till två representanter från
kommunens förvaltningar samt
Lopo Södra Roslagen och SSBF

Erbjuda informations- och
kunskapshöjande insatser riktad till
äldre

Årligen genomföra en
informationsträff riktad till äldre för
en säkrare och tryggare vardag

Aktiv Fritid FF, Trygghets- och
folkhälsosamordnare KLK och
Lopo Södra Roslagen

Uppföljning sker i
samband med
styrgruppsmöten under
2021 och 2022
Nätverk – veckovis
Strateg – vid behov
Styrgupp – Kvartalsvis
under 2021 och 2022
Våren 2021
Hösten 2022

Öka kunskapen kring ungdomars
upplevelser och bemötande av
samhällstödjande yrken och
lokalsamhället

Genomföra PARK (polis, ambulans,
räddningstjänst och kommun) under
2021 och 2022 riktat till ungdomar i
åldern 13 till 20 år

Ung Fritid FF, SSBF och Lopo
Södra Roslagen

Hösten 2021
Våren och hösten 2022

Skapa en långsiktig och hållbar
struktur kring det våldsförebyggande
arbetet i Vallentuna

Utveckla en övergripande strategi
hur Vallentuna kan arbeta
förebyggande med bland annat
hederskultur, våldsbejakande
extremism, våld i nära relation, våld i
offentlig miljö och pågående dödligt
våld.

Staben KLK i samarbete
strateggruppen Tryggare
Vallentuna

Start under hösten 2021
med uppföljning under
våren 2022

Öka medborgarnas och
lokalsamhällets medvetenhet och
delaktighet om det lokala
brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet

Förebygga
uppkomsten av
brott och våld
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