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Styrdokument för det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet i Nynäshamns kommun 
 
Antaget av kommunfullmäktige den 2017-11-14, § 212. 

Bakgrund och syfte 
Ett av kommunfullmäktiges övergripande mål är att Nynäshamn ska vara 
attraktivt att bo, leva i och besöka. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbetet utgör en viktig del för att uppnå målet. 
 

Om styrdokumentet 
Styrdokumentet beskriver hur det brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbetet i Nynäshamns kommun ska organiseras, ledas, styras och följas upp. Det 
övergripande syftet är att öka kommunens förmåga att förebygga brott och öka 
tryggheten för de som bor och vistas i kommunen. Styrdokumentet beskriver 
övergripande strukturer som ledning, styrning, samarbetsformer, roller och 
ansvarsfördelning och ersätter inte informella kontakter och den enskildes 
uppmärksamhet och engagemang.  
 
Önskat läge: 
 

• En enkel, tydlig och effektiv organisation som arbetar kontinuerligt, 
strukturerat och metodiskt 

• Utvecklad förmåga och genomförandekapacitet som kan aktiveras när 
behov av samordning uppstår 

• En väl fungerande samordning av olika typer av brottsförebyggande och 
trygghetsskapande frågor 

 

Utgångspunkter 
Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Nynäshamns kommun 
ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  
 
I det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Nynäshamns kommun 
ska kommunen vara ledande och drivande.  
 
Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Nynäshamns kommun 
kräver en strukturerad samverkansprocess och en väl fungerande organisation för 
att kunna bli effektiv. 
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Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Nynäshamns kommun 
ska tillvarata de kunskaper, erfarenheter och det engagemang som finns inom bl.a. 
andra organisationer och civilsamhället.  
 
Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Nynäshamns kommun 
ska utgå från kommunens storlek, sammansättning och förutsättningar i övrigt. 
 

Samverkansmodell 
Rikspolisstyrelsen har antagit ett nationellt handlingsprogram1 som lyfter fram 
vikten av en väl fungerande samverkan mellan polis och kommun. En generell 
samverkansmodell2 har utarbetats. Den bygger på att polis och kommun tar fram 
en gemensam lokal lägesbild. Med stöd av den lokala lägesbilden tecknas en 
överenskommelse som beskriver vilka insatser som polis och kommun 
gemensamt ska genomföra för att förebygga brott och öka tryggheten. 
 

Ledning, styrning och uppföljning av det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet i Nynäshamns kommun 
Kommunfullmäktige beslutar om styrdokumentet för det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet i Nynäshamns kommun och följer kontinuerligt upp 
arbetet.  
 
Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet leds av kommunstyrelsen 
och samordnas av kommundirektör och säkerhetschef. Vid två tillfällen per år 
redovisas arbetet till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Chefsrollen i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet 
Linjeansvaret inklusive roller, ansvar och mandat gäller oförändrat. Kommunens 
chefer ansvarar för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet inom 
sina respektive ansvarsområden.  
 
Civilsamhällets medverkan 
För att ta tillvara kunskaper, erfarenhet och engagemang bjuds berörda aktörer in 
till samverkan utifrån identifierade problembilder och samverkansbehov3. Syftet 
är att skapa delaktighet och kommunicera det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet i kommunen. 

                                                 
1Samverkan Polis och kommun - för en lokalt förankrad polisverksamhet i hela landet, 2007-09-
24, Dnr PoA 480-5788/06. 
2 Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete. Brottsförebyggande rådet, 2016. 
3 Beroende av identifierade behov exempelvis, Villaägarföreningen, Stadskärneföreningen, 
Företagarna, bostadsföreningar, andra frivilliga intresseföreningar. 



3(5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Övergripande nivå - Styrgrupp 
Styrgruppen har det övergripande ansvaret för att initiera, prioritera och följa upp 
det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Processen utgår från 
aktuell lägesbild.  
 
Styrgruppen beslutar om prioriterade fokusområden. De utmynnar i en 
handlingsplan som konkretiserar vilka insatser som polis och kommun 
gemensamt ska genomföra för att förebygga brott och öka tryggheten. 
 
Styrgruppen utgörs av kommundirektör och förvaltningschefer, 
lokalområdespolischef för Haninge/Nynäshamn, chef för Södertörns 
räddningstjänstförbund samt säkerhetschef.  
 
Styrgruppen sammanträder två gånger per kalenderår samt vid behov och 
kommundirektören är sammankallande. 

Kommunstyrelse
Ksau

Övergripande nivå
Styrgrupp

Kommundirektör
Förvaltningschefer
Lokalpolisområdeschef
Chef Södertörns brandförsvarsförbund
Säkerhetschef

Samverkande nivå
Samordningsgrupp

Förslag till deltagare:
Säkerhetschef (Ksf)
Trygghetssamordnare (Ksf)
Avdelningschef för skola (Buf)
Avdelningschef förskola (Buf)
Avdelningschef Stöd och Resurs (Buf) 
Avdelningschef för kultur och fritid (Buf)
Avdelningschef IFO (Sof)
Stadsbyggnadschef (Msf)
Stadsmiljöchef (Msf)
Fasighetschef (Msf)
Nynäshamns bostäder (Nybo)
Kommunpolis
Räddningstjänst

Operativ 
arbetsgrupp

Operativ 
arbetsgrupp

Operativ 
arbetsgrupp

 
 
 
 
 
 

Civilsamhälle  
& Näringsliv 

 
Samverkan och delaktighet 
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Samverkande nivå - Samordningsgrupp 
Den strategiskt samverkande nivån består av nyckelpersoner i kommunens 
organisation. Styrgruppen utser deltagare. Här ingår också polis och representant 
från räddningstjänst. Vid behov kan andra representanter adjungeras. 
Sammanträden sker minst fyra gånger per kalenderår samt vid behov.  
 
Säkerhetschefen är sammankallande och har ett övergripande ansvar att leda och 
koordinera samordningsgruppens arbete. Samordningsgruppens arbetsuppgifter 
består av att: 
 

- Bereda underlag för beslut i styrgrupp. Utifrån aktuell lägesbild ta fram 
föreslag till åtgärder (handlingsplan). 

- Rapportera genomförda aktiviteter och resultat till styrgrupp. 
- Stödja genomförande av beslut. 
- Identifiera och fastställa samordningsbehov. 
- Definiera behov av arbetsgrupper. Syfte med respektive arbetsgrupp och 

utse representerade och hur ofta de ska träffas. Utse kontaktperson för 
arbetsgruppen. 

 
Operativ nivå - Arbetsgrupper 
På den operativa nivån utses tillfälliga arbetsgrupper med specifika uppdrag inom 
olika fokusområden. Arbetsgruppen verkar under en begränsad tid och upplöses 
efter utfört och avrapporterat uppdrag.  
 
Samordningsgruppen utser representanter till arbetsgrupper. Den operativa 
arbetsgruppen leds av en utsedd ansvarig. I detta ansvar ingår att vara 
sammankallande för arbetsgruppens möten och återrapportera arbetet till 
samordningsgruppen. 
 

Respektive samverkande parts beslutsmässighet i relation till 
ansvarsområde  
Det övergripande uppdraget för samordningsgruppen är att ta fram förslag till 
åtgärder utifrån en problembild. Samverkan utgår utifrån respektive aktörs roll, 
uppgift och mandat. Råder samsyn och förslag till åtgärder är förenliga med 
respektive samverkande aktörs roll, uppgift och mandat kan beslut fattas i 
samordningsgruppen. I annat fall lyfts förslag till åtgärder till styrgruppen för 
ställningstagande. Styrgruppen kan välja att lyfta frågan till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för beslut om vidare behandling. 

Samverkansprocess 
Samverkansprocessen följer Brottsförebyggande rådets rekommendationer för 
samverkan4 och består av processtegen; initiera samverkan5, kartläggning av den 
lokala situationen, framtagande av fokusområden och handlingsplan, 
genomförande och uppföljning. 

                                                 
4 Samverkan, I lokalt brottsförebyggande, Brottsförebyggande rådet i samarbete med Sveriges 
kommuner och Landsting, och Polisen (2016). 
5 Samverkansavtal. Nynäshamns kommun, Lokalpolisområde Haninge/Nynäshamn. (2016-01-20) 



5(5) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartläggning av den lokala situationen 
Den lokala lägesbilden utarbetas med hjälp av en trygghetsundersökning, anmälda 
brott, samt annan relevant statistik. En kommunövergripande  
trygghetsundersökning genomförs vartannat år. 
 
Framtagande av fokusområden och handlingsplan 
Utifrån den gemensamma lägesbilden tas prioriterade fokusområden6 och en 
handlingsplan fram. Handlingsplanen beskriver de åtgärder som samverkanande 
nivån kommit överens om, hur de ska utföras, vem som ska utföra dem och under 
vilken tid. Polis och kommun formulerar ett gemensamt medborgarlöfte som 
kommuniceras till medborgarna. 
 
Genomförande 
I det här steget genomförs det operativa arbetet med tillfälliga arbetsgrupper.  
 
Uppföljning 
Uppföljning innebär att fortlöpande granska kvaliteten på och effekterna av det 
genomförda arbetet och ge löpande återkoppling till inriktande nivån. Det sker 
årligen vid två tillfällen. Handlingsplanen ska följas upp efter andra tertialet varje 
år och därefter vid behov revideras till kommande kalenderår. 
 
 
Tommy Fabricius   Kenneth Kollberg 
kommundirektör  säkerhetschef 
 

                                                 
6 De prioriterade fokusområdena ska också beakta de nationella direktiven från den nya 
polismyndigheten. De nationella direktiven från den nya polismyndigheten pekar ut 
ungdomsbrottslighet, brottsoffer och lokal organiserad brottslighet som angelägna fokusområden. 

Samverkansorganisation 
Karläggning av 

den lokala 
situationen

Fokusområden 
och 

handlingsplan

Genomförande

Uppföljning

Initiera samverkan 
mellan polis och 

kommun 
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