Samlad lägesbild 2021-10-19 med utgångspunkt i
medborgarlöfte för 2021 och samverkansöverenskommelsen
för perioden 2020-2023.
Här är den samlade lägesbilden med utgångspunkt i medborgarlöftet och
samverkansöverenskommelsen tillsammans med de senaste rapporterna från
lokala BRÅ- och EST-möten. Den visar var vi står idag och vad vi ska fokusera
framöver på kortare och längre sikt.
Uppdrag

Prioriterade områden – medborgarlöftet 2021
 Fokus på ungdomar med normbrytande beteende, kriminalitet och att
upptäcka drogmissbruk 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
Lägesbild

Strängnäs kommuns och Polisens gemensamma lägesbild
Vilka risker, styrkor och trender ser vi?
Allmänt
Utifrån lokala BRÅ, EST, ANDTS.
Mariefred

Stallarholmen

Viss problematik med A-traktorer
Problematik med narkotika, att en person blev rånad på sin
A-traktor och stölder av båtmotorer.
Välkänt problem med narkotikaförsäljning på kyrkogården.
Båtstölder och trafikbrott.
Klotter på flertal byggnader i samhället. Skadegörelse på
skolans lokaler och inventarier. Även språket som används
är fullständigt oacceptabelt och de kränkningar som sker av
både enskilda och minoriteter. Språkbruket som både
innehåller könsord och kränkningar av folkgrupper måste
upphöra. De hakkors som ritas och exempelvis heilande
hälsningar som utförs kan vara hets mot folkgrupp och
polisanmäls.
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Strängnäs

Åker
Övrigt

Problem med A-traktorer och mopedbilar vid
hamnparkeringen. Klagomål från närboende och besökare
med husbilar.
Polisen har många ärenden med suicidförsök och personer
som mår psykiskt dåligt.
Många anmälningar till socialtjänsten om unga personer
med missbruk, ända från 13-årsåldern.
Omfattande skadegörelse inomhus på Åkersskolan.
Många krafter som bidragit till att sommaren har varit lugn
i hela kommunen.
Fritidsgårdarna och Team Ungdom har haft ett flertal
aktiviteter som till exempel padel, ridning, utomhusbio, Atraktorevent och grillkvällar.
Socialfältarna har varit ute alla kvällar utom söndagar under
sommaren och ordningsvakter har funnits onsdag till
söndag under hela sommaren.

Framåt
Aktiviteter på kort sikt:
 Projekt om sexuellt våld, trakasserier och kränkningar, riktat till
ungdomar och föräldrar och andra vuxna. Föreläsningar och workshop.
 Grannsamverkan ung – ungdomar i A-traktorer ronderar på uppdrag av
samfälligheter och meddelar om de ser något misstänkt. Även
hemtjänstpersonal och busschaufförer har blivit ombedda att hålla
ögonen öppna och meddela kommunbilen om de ser något misstänkt.
 Trygghetsvandringar skolor.
 Jobba för mer båtsamverkan.
 Informationskampanj om att förebygga brand och bedrägerier, riktat mot
äldre.
 Utökad samverkan med gym om att arbeta dopningsförebyggande.
 Samverkan med integrationssamordnaren för att nå nyanlända eller
utlandsfödda föräldrar till tonåringar. Det finns en ambition från båda
håll att vi upprättar en bättre kontakt och informationsväg.
 Ordningsvakter på lönehelger.
 Socialfältare på helger.
Aktiviteter på längre sikt:
 Fortsatt strategiskt arbete med Team Ungdom.
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Socialkontoret kommer att utöka sitt förebyggande arbete med bland
andra fältande socialsekreterare och SSPF (samverkan runt individer
mellan skola, socialtjänst, polis och fritid.)
En verksamhetsgemensam handlingsplan för att göra Resecentrum
tryggare.

Kommunikation
Aktiviteterna kopplade till medborgarlöftet ska enligt löftet presenteras varje
tertial på polisen.se samt strangnas.se. Detta har vi nu löst genom att publicera
rapporterna till centrala BRÅ på strangnas.se som kompletteras med den årliga
sammanställningen som nyhet för spridning i sociala medier.
Vi har också kommunicerat arbetet som gjorts runt Resecentrum.
Enkätundersökning, orsaksanalys och att en handlingsplan är på gång.
Utöver detta gör vi löpande nyheter och andra kommunikativa insatser i våra
kanaler, om olika aktiviteter som antingen är direkt kopplade till medborgarlöftet
eller nära besläktade som handlar om ungdomar och trygghet.

Balanslista 2021-05-20 kopplade till 2021- års medborgarlöfte.

Aktivitet

Ansvar

Status

Polis och kommun
kommer att
genomföra 4 stycken
trygghetsvandringar

Kommunen

Kommer genomföras i
höst.
Trygghetsvandringar på
skolorna med start på
Vasaskolan och Paulinska.

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

Polisen

Ständigt pågående
samverkan.
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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

Ett narkotikasök har
genomförts på Paulinska
skolan.

Polisen och
Strängnäs
kommun

Har inte kunnat
genomföras på grund av
pandemin.

Aktivitet

Ansvar

Strängnäs kommun
kommer mäta
avloppsvattnet i
kommunen för att
kartlägga hur utbrett
narkotikabruket är.
Strängnäs kommun
kommer under året
att samordna minst
två föräldraträffar på
skolor, för
förebyggande
information där
polisen medverkar
som en aktör för
narkotikainformation.
Informationskampanj
för föräldrar med
inriktning på Atraktorer och
mopedbilar.

Strängnäs
kommun

Status

Beställning är gjord.
Se bilaga.

Strängnäs
kommun

Anordnas i vår.

Strängnäs
kommun/
polisen

Ej genomfört på grund av
pandemin.
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Insatser mot
problematiken runt
A-traktorer och
mopedbilar.

Polisen

Aktivitet

Ansvar

SSPF kring individer

Strängnäs
kommun
socialtjänst

Genomfört av
trafikpolisen.

Status

Linköpingsmodellen

Polisen och
Strängnäs
kommun
Fastighetsägarnätverk Strängnäs
kommun
EST-möten

Strängnäs
kommun

Lokala BRÅ-möten

Strängnäs
kommun
Polisen och
Strängnäs
kommun

Kommunikation

Rött
Gult
Grönt

Kommentar

Kommer att starta under
året.
Ny enhet på socialkontoret
rekryterar en samordnare.
Polisen är igång men ingen
samverkan
Första träffen efter
pandemin var den 30
september.
Rullar på men behöver
utvecklas.
Samarbete med GIS för att
använda Strängnäskartan
för lägesbild och
analysunderlag.
Rullar på.
Löpande enligt avtalet och
vid händelser och
aktiviteter som har ett
nyhetsvärde.

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

Ordlista:
EST - Effektiv Samordning för Trygghet
BRÅ - Brottsförebyggande rådet
ANDTS – alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
SSPF - samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid
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