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Uppdrag
Enhetens uppdrag är att i 
samverkan med interna och 
externa parter verka för ett tryggt 
och säkert Uppsala. 

Enheten utvecklar och samordnar 
det trygghetsskapande, brotts-
förebyggande och  säkerhets-
höjande arbetet i kommunen. 

Arbetet sker med och för dem som bor, 
verkar och vistas i kommunen samt 
kommunens medarbetare i sin yrkesroll. 



Trygghet
Medborgardialog
• Trygghetsmätningar & analys
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Medborgarlöften
• Samverkan mellan 

kommun & polis

Handlingsplaner
• Delansvariga i 

handlingsplaner och 
områdesarbete.



Brottsförebyggande arbete
Samverkan

• Aktivt arbete internt

• Externa aktörer

• Myndigheter

• Grannsamverkan

4

Arbetsmetoder

• Kunskapsintensiva arbetsgrupper

• Evidensbaserade arbetssätt

• Gemensam lägesbild

• Omvärldsnära
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I Uppsala kommun och Knivsta kommun är idag 
över 11 000 hushåll engagerade i Grannsamverkan 

Uppsala kommun: 9 688

Knivsta kommun: 1 464 

Sammanlagt : 11 152 

Uppdelade i 346 stycken 
grannsamverkangrupper



Grannsamverkan i utsatta områden
• På områdesnivå kan man se att utsatta områden kännetecknas av en social och 

ekonomisk utsatthet, där de bostadsområden som präglas av en stark otrygghet 
normalt också är präglade av en socioekonomisk otrygghet. Forskning har också 
visat att socioekonomiska förhållanden, brottslighet och otrygghet dessutom 
hänger samman med tillit inom bostadsområdet och att en ökad kollektiv 
förmåga kan bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten

• Grannsamverkan kan relatera till den kollektiva förmågan i ett område genom 
att insatsen bygger på organisering, nätverk, kunskapsspridning och ökad social 
kontroll i bostadsområdet

Genom Grannsamverkan kan man därmed arbeta för att öka den kollektiva 
förmågan, genom sammanhållning och att ha en förmåga att gemensamt hantera 
problem som uppstår i området. 
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Trygghetsundersökning 
Uppsala kommun år 2021 

Kollektiv förmåga mäts vanligen genom 
enkätfrågor där de boende tillfrågas om nivå 
av tillit till sina grannar samt vilka 
förväntningar som finns på grannar att ingripa 
mot stök och brottslighet. 
Här ser man andelen som svarat 
instämmande på frågor gällande upplevd 
trivsel, social sammanhållning och eget 
engagemang i området. Grön färg 
symboliserar högre andel som instämmer. 
Området Gottsunda/Valsätra som är ett 
utsatt område har en lägre andel som 
instämmer på frågorna och har en orangefärg 



Sociala kompassen 
år 2021

• Området Gränby/Kvarngärdet 
består av delområden som har 
mer blandade 
befolkningsgrupper utifrån 
indelningen av kluster 1-5 

• Gottsunda/Valsätra har en mer 
homogen befolkningsgrupp i 
ett större geografisk område 
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Göra skillnad
Vi fokuserar på behoven. Vi drivs av förbättring. Vi är engagerade

Arbeta tillsammans

Välkomna nyskapande
Vi samarbetar. Vi är tillgängliga. Vi är flexibla

Vi tänker nytt. Vi tar initiativ. Vi finner lösningar



Kontaktuppgifter

Bo Hammerin, trygghetssamordnare
bo.hammerin@uppsala.com

Ulrica Holmqvist, utvecklingsledare 
ulrica.holmqvist@uppsala.se

Ulrika Andersson, områdespolis
grannsamverkan-lpo-uppsala-knivsta.po-uppsala@polisen.se
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