Samlad lägesbild 2021-03-25 med utgångspunkt i
medborgarlöfte för 2020 och samverkansöverenskommelsen
för perioden 2020-2023.
Här är den samlade lägesbilden med utgångspunkt i medborgarlöftet och
samverkansöverenskommelsen tillsammans med de senaste rapporterna från de
lokala Brottsförebyggande råden (BRÅ) och Effektiv samordning för trygghet
(EST). Den visar var vi står idag och vad vi ska fokusera framöver på kortare och
längre sikt.
Uppdrag

Prioriterade områden – medborgarlöftet 2020
• Minska droganvändningen bland unga
• Minska problematiken med A-traktorer och mopedbilar.
Prioriterade områden – samverkansöverenskommelsen 2020-2023
• Minska ungdomsbrottsligheten
• Minska droganvändningen bland unga
• Kommunikation om trygghet
• Otrygghet i offentlig miljö
Strängnäs kommuns och Polisens gemensamma lägesbild

Vilka risker, styrkor och trender ser vi?
Allmänt
Utifrån lokala BRÅ, EST och ANDTS - Alkohol, narkotika, dopning, tobak och
spel
Lägesbilden är överlag lugn, men med ökad oro för psykisk
Mariefred
ohälsa. En adress i Mariefred utpekad av både polis och
Securitas och fältare som stökig, med bland annat misstänkt
droghandel och misshandel.
Som alltid ganska lugnt i Stallarholmen, men det har varit
Stallarholmen
stor aktivitet vid Malmby flygfält. Många EPA-åkare och
vanliga bilister har varit där ute och sladdat i snön.
Strängnäs
Alla parter är överens om att den psykiska ohälsan har ökat
och att våld i nära relation och att droger och missbruk ökar
bland unga. Ungdomar från Eskilstuna, Alby och Södertälje
kommer till Strängnäs.
Annars mycket lugnare än under hösten och förra våren.
Åkers
Har varit en del rattfyllerier, oro för att det florerar rykten
styckebruk
om narkotika på skolan. Misshandel utav en vaktmästare
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vid ishallen, en elev är utpekad. Personen i fråga är även
aktiv inne i Strängnäs.
Övrigt

Framåt

Aktiviteter på kort sikt:
Svårt att ordna aktiviteter med anledning av restriktionerna.
Planering pågår för att kunna sätta igång så snart det är möjligt med till exempel
fotbollsfredag/ lördag och temakvällar för föräldrar och andra vuxna.
Trygghetsvandringar kommer att genomföras så snart restriktionerna lättar.
Strängnäs kommun har också fördelat medel via Trygghetsfonden till bland annat
styrketräningsklubben och friluftsfrämjandet och föreningen Ulfhälls hällar samt.
Styrketräningsklubben kommer att anordna nattvandringar, Ulfhälls hällar
kommer att ordna workshops och utställning med ungdomar och
Friluftsfrämjandet anordnar grillkvällar för ungdomar.
Aktiviteter på längre sikt:
Fortsatt strategiskt arbete med Team Ungdom.
Planering av sommaraktiviteter i Strängnäs och Åkers styckebruk.
Kommunens utredare Sofie Somers har ett pågående uppdrag för att bland annat
ta fram förslag på hur kommunen ska arbeta trygghetsfrämjande, det vill säga
bedriva och organisera det förebyggande arbetet med ungdomar för att motverka
och hantera ungdomsbrottslighet.
Socialkontoret utreder möjligheten att utöka sitt förebyggande arbete.
Kommunikation

Aktiviteterna kopplade till medborgarlöftet kommer att presenteras varje tertial
på polisen.se samt strangnas.se.
Under februari kommunicerades återkopplingen av medborgarlöftet 2020 brett i
alla kanaler tillsammans med Polisen. Det nya medborgarlöftet för 2021 gick ut
brett den 11 mars, genom en digital pressträff och egna nyheter internt och
externt som delades i sociala medier.
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Balanslista 2021-03-25 kopplade till 2020 års medborgarlöfte.

Aktivitet

Ansvar

Status

Polisen kommer
genomföra minst två
planlagda insatser
under året med
inriktning ungdomar
och narkotika.
Områdespolis,
kommunpolis och
utryckningspolis
fortsätter under året
sina täta kontakter
med skola,
fritidsgårdar,
socialtjänst och lokala
brottsförebyggande
råd, för att tidigt
upptäcka ungdomar
som är på väg in
kriminalitet och
narkotikabruk.
Polisen kommer
genomföra två
narkotikasök på
skolor med hund, i
förebyggande syfte
och skapa
förutsättningar för en
drogfri miljö för barn
och ungdomar.
Polisen kommer
kontinuerligt arbeta
med
Linköpingsmodellen,
i lämpliga fall i direkt
samverkan med
socialtjänsten på plats
hemma hos den unga
individen.

Polisen

På grund av covid inte i
önskad omfattning.

Polisen

På grund av covid görs
detta på ett annat sätt än
planerat.

Polisen

Ett narkotikasök med hund
har genomförts på
Montessori.

Polisen och
Strängnäs
kommun

På grund av covid har det
inte varit möjligt att göra
hembesök i samma
utsträckning som tidigare.
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Aktivitet

Ansvar

Strängnäs kommun
kommer via
socialtjänsten initiera
informationsträffar
om orosanmälan
enligt
socialtjänstlagen 14§.
Ett led i att öka
kunskapen bland dem
som om arbetar och
kommer i kontakt
med ungdomar. För
att säkerställa att
socialtjänsten får
kännedom om
ungdomar i riskzonen
för kriminalitet och
narkotikabruk.

Strängnäs
kommun

Status

Flera aktiviteter har gjorts
och arbete pågår

Strängnäs kommun
kommer mäta
avloppsvattnet i
kommunen för att
kartlägga hur utbrett
narkotikabruket är.

Strängnäs
kommun

En mätning gjord. Arbete
pågår.

Strängnäs kommun
Strängnäs
kommer under året
kommun
att samordna minst
två föräldraträffar på
skolor, för
förebyggande
information där
polisen medverkar
som en aktör för
narkotikainformation.
Team Ungdom
Strängnäs
kommun

De två kvällarna på temat
droger genomfördes under
våren. Kvällar om psykisk
hälsa hann vi genomföra
en av de två planerade.

Förstärkt sedan sommaren
2020. Två tjänster av fyra
tillsatta, rekrytering pågår.
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Aktivitet

Ansvar

Känn dig trygg förebygg

Strängnäs
kommun,
Polisen,
Svensk
handel,
Bergkvara
buss
Strängnäs
kommun
socialtjänst
Strängnäs
kommun

SIG Sociala
insatsgrupper
ANDT i skolan
(coach)

Status

September 2020

Det står still

SSPF (skola,
socialtjänst, polis och
fritid)
Linköpingsmodellen

Strängnäs
kommun och
Polisen
Polisen och
Strängnäs
kommun
Fastighetsägarnätverk Strängnäs
kommun
EST-möten
Strängnäs
kommun
Lokala BRÅ-möten
Strängnäs
kommun
Centrala BRÅ-möten
Kommunikation

Rött
Gult
Grönt

Kommentar

Strängnäs
kommun
Polisen och
Strängnäs
kommun

En utbildning hölls i
februari 2020, svårt på
grund av pandemin.
Inte påbörjad.

Polisen är igång men ingen
samverkan.
Möte i juni 2020.
Rullar på men behöver
utvecklas.
Svårt att få rätt personer
att medverka. Också
internt. Under utveckling.
Rullar på men kan
utvecklas och stärkas.
Påbörjat arbete med
gemensamt årshjul

= står still eller avbrutits
= framåtrörelse men vissa hinder
= rullar på

Medborgarlöfte 2021
Den 11 mars undertecknades årets medborgarlöfte av kommundirektör Lars
Ekström och lokalpolisområdeschef Christer Sjöqvist.
Medborgarlöftet bifogas.
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Ordlista:
EST - Effektiv Samordning för Trygghet
BRÅ - Brottsförebyggande rådet
ANDTS – alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
SSPF - samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid
SIG - Sociala insatsgrupper
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