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Samlad lägesbild 2021-12-16 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 

 

Inbrott i bilar och en del ramp- och katalysatorstölder. 

Många yngre som inte mår bra psykiskt. 

Rykten om användande av cannabis hos unga. 

Stallarholmen 

 

Lugnt i Stallarholmen. Inget som sticker ut. 

Strängnäs  

 

Problem med buskörning i Resecentrums garage, ungdomar 

monterade ner farthinder som satts upp av teknik- och 

servicekontoret. 

Polisen har tagit ett flertal för ringa narkotikabrott utanför 

krogarna. 

Ungdomsmottagningen informerar om att många yngre  
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(även under 15 år) har gjort abort och att klamydia är 

vanligt förekommande. 

Åker Polisens lägesbild för det gångna året visar att man haft 18 

anmälningar om ringa narkotikabrott och 34 anmälningar 

om våldsbrott i Åker, majoriteten unga vuxna. 

Övrigt 

 
 

 

Genomförda aktiviteter 

 

 Projekt om sexuellt våld, trakasserier och kränkningar, riktat till 

ungdomar och föräldrar och andra vuxna. Föreläsningar och workshop. 

Nu kommer man att ha workshops för eleverna i våra skolor. 

 Grannsamverkan ung – ungdomar i A-traktorer ronderar på uppdrag av 

samfälligheter och meddelar om de ser något misstänkt. Även 

hemtjänstpersonal har blivit ombedda att hålla ögonen öppna och 

meddela kommunbilen om de ser något misstänkt. 

 Trygghetsvandringar på Vasaskolan och Paulinska skolan har genomförts. 

 Båtsamverkan har startat upp. 

 Informationskampanj om att förebygga brand och bedrägerier, riktat mot 

äldre. Samverkan mellan kommunen, räddningstjänsten och polisen. 

Nio infomöten har hållits under hösten, hos hembygdsföreningar, kyrkan 

och bostadsrättsföreningar. 

 Ordningsvakter på lönehelger. 

 Socialfältare på helger. 

 Utbildningen 100% ren hårdträning mot dopning har genomförts. 

 

Aktiviteter på kort sikt:  

 Informationskampanj om ungdomar och droger. Foldrar med information 

delas ut med hjälp av polisens volontärer. 

 Föräldrakaféer under våren i Strängnäs, Mariefred och Åker med temat 

unga och droger. 

 Utbildningen Krogar mot knark kommer att ordnas under våren. 

 

Aktiviteter på längre sikt: 

 Fortsatt strategiskt arbete med Team Ungdom.  

 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. 
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Kommunikation 

Särskild uppmärksamhet under året fick:  
 Aktiviteter för unga under pandemin 

 webbsidan strangnas.se/ung där vi lyfter både tips och råd 

 aktiviteter och insatser under sommarlovet 

 orsaksanalys resecentrum 

 projekt om sexuella trakasserier  

 kampanj om unga och droger 

 

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

 

Aktivitet Ansvar Status Kommentar 

Polis och kommun 

kommer att 

genomföra fyra 

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 

kriminalitet och 

narkotikabruk. 

Polisen  Ständigt pågående 

samverkan. 

Polisen kommer 

genomföra två 

narkotikasök på 

skolor med hund, i 

förebyggande syfte 

och skapa 

förutsättningar för en 

drogfri miljö för barn 

och ungdomar. 

Polisen  

 

Ett narkotikasök har 

genomförts på Paulinska 

skolan. 
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Polisen kommer 

kontinuerligt arbeta 

med 

Linköpingsmodellen, 

i lämpliga fall i direkt 

samverkan med 

socialtjänsten på plats 

hemma hos den unga 

individen.  

Polisen och 

Strängnäs 

kommun 

 Samverkan socialtjänstens 

Stöd och insats ungdom 

och polisen har påbörjats. 

Aktivitet Ansvar Status Kommentar 

Strängnäs kommun 

kommer mäta 

avloppsvattnet i 

kommunen för att 

kartlägga hur utbrett 

narkotikabruket är. 

Strängnäs 

kommun 

 Två genomförda. 

Nästa gång är den 27-

28/12. Då kommer även 

prover tas i Mariefred. 

Strängnäs kommun 

kommer under året 

att samordna minst 

två föräldraträffar på 

skolor, för 

förebyggande 

information där 

polisen medverkar 

som en aktör för 

narkotikainformation. 

Strängnäs 

kommun 

 Anordnas i vår. 

Informationskampanj 

för föräldrar med 

inriktning på A- 

traktorer och 

mopedbilar. 

Strängnäs 

kommun/ 

polisen 

 Ej genomfört. 

Insatser mot 

problematiken runt 

A-traktorer och 

mopedbilar. 

Polisen  Genomfört av 

trafikpolisen. 

 

 

Aktivitet Ansvar Status Kommentar 

SSPF kring individer Strängnäs 

kommun 

socialtjänst 

 Kommer att starta under 

våren, samordnare 

rekryterad till den nya 

enheten på socialtjänsten. 
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Fastighetsägarnätverk Strängnäs 

kommun 

 Två träffar har genomförts 

under hösten. Mycket 

uppskattat av 

fastighetsägarna. 

EST-möten Strängnäs 

kommun 

 Rullar på men behöver 

utvecklas. 

Samarbete med GIS-

enheten på 

samhällsbyggnadskontoret 

för att använda 

Strängnäskartan för 

lägesbild och 

analysunderlag. 

Lokala BRÅ-möten Strängnäs 

kommun 

 Rullar på. 

Kommunikation Polisen och 

Strängnäs 

kommun 

 Löpande enligt avtalet och 

vid händelser och 

aktiviteter som har ett 

nyhetsvärde. 

 

Rött = står still eller avbrutits 

Gult = framåtrörelse men vissa hinder 

Grönt = 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 

 


