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Lägesbild och aktivitetslista kopplade till medborgarlöfte 

2022-2023 

Lägesbild inför 2022 och 2023 

Kommunen och polisen samverkar bland annat genom brottsförebyggande 

råd (lokala BRÅ) och genom effektiv samordning för trygghet (EST) där vi 

skapar en gemensam lägesbild. Strängnäs kommun är enligt statistiken en 

jämförelsevis trygg och säker kommun att bo och verka i, men många 

invånare känner ändå en otrygghet. Vissa platser i kommunen är mer 

utsatta för stök och skadegörelse.  

Vad säger lägesbilden? 

Lägesbilden inför 2022 och 2023 visar på fortsatt oro bland Strängnäs 

kommuns ungdomar kring normbrytande beteende och droger. Bilden är 

ganska lik den från tidigare år när det gäller trafiksäkerhet och ungdomar 

med drogproblematik. I våra nya medborgarlöften har vi lagt till två nya 

fokusområden som har blivit högaktuella på senare tid. Enligt 

enkätundersökningen Liv och Hälsa Ung 2020, polisen och kommunens 

fritidsgårdspersonal och fältare, ökar kränkningar och sexuella 

trakasserier bland ungdomar. Under kommande period ska vi också 

samverka mer kring våld i nära relation. 

 

Det handlar om ungdomskriminalitet, drogmissbruk hos ungdomar och 

problematiken med EPA-traktorer och mopedbilar. Det är kommunens 

och polisens gemensamma bedömning att ungdomar som etableras i 

kriminalitet har ökat de senaste åren, liksom tillgången och missbruket av 

narkotika bland unga. Polisens och Strängnäs kommuns gemensamma 

arbete under 2022 och 2023 fokuserar på ungdomar med normbrytande 

beteenden, kriminalitet och att upptäcka droger bland unga. Arbete med 

att försöka leda in ungdomarna på andra banor än den kriminella, 

kommer att vara i fokus. Det ska göras i samverkan med vårdnadshavare 

och andra vuxna, samfund, näringsliv och föreningar.  

 

Lägesbilden tas fram genom organiserade möten mellan den lokala 

polisen, olika funktioner inom Strängnäs kommun, näringslivet, samfund 

och civilsamhälle. Bilden kompletteras också genom aktiviteter som till 

exempel medborgardialog, enkäter och trygghetsvandringar. 
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Aktivitetslista kopplat till medborgarlöften 2022-23 

Ungdomar och droger 

 Polisen fortsätter arbeta i samverkan med kommunens socialtjänst för att 

tidigt fånga upp unga individer som befinner sig i ett bruk av narkotika. 

Det innebär att de tillsammans gör hembesök hos ungdomar där det finns 

misstanke om drogproblematik. Arbetet görs enligt Linköpingsmodellen. 

 Polisen lagför ringa narkotikabrott bland unga, 21 år och yngre. Fokus har 

tidigare legat på unga män men framöver ska polisen bli bättre på att 

fånga upp unga kvinnor och icke binära.  

 Polisen fortsätter med riktade narkotikainsatser mot unga individer 

främst i offentlig miljö. I möten om effektiv samordning för trygghet 

(EST) kommer kommunen och polisen fram till vilka så kallade ”hot 

spots” fokus ska ligga på. 

 Polisen söker efter narkotika med hjälp av hund på kommunens skolor i 

samverkan med kommunens utbildningskontor. Förebyggande besök görs 

i samråd med rektor. I de fall polisen får in tips, underrättelseinformation, 

gör man oannonserade besök med en husrannsakan. 

 Strängnäs kommun tar vattenprover på reningsverken i Strängnäs och 

Mariefred fyra gånger per år för att kontrollera förekomsten av droger.  

 SSPF – samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid.  

Strängnäs kommun och polisen samverkar runt unga individer med 

vårdandshavarensa samtycke.  

Dialog och information 

 Temakvällar för vårdnadshavare och andra vuxna 

Strängnäs kommun och polisen bjuder in till föreläsningar och samtal 

under trevliga former. Kvällarna bygger på olika aktuella och relevanta 

teman utifrån den gemensamma lägesbilden i brottsförebyggande syfte. 

Det kan handla om narkotika, sexuella trakasserier, kränkningar och 

psykisk hälsa. Temakvällarna ska arrangeras i flera kommundelar och 

riktar sig främst till vårdnadshavare men också andra vuxna. 

 Trygghetsvandringar 

Strängnäs kommun och polisen bjuder in till trygghetsvandringar i olika 

områden i hela kommunen. En trygghetsvandring kan också initieras av 

till exempel en förening, ett nätverk eller en skola. 

 Dialogmöten 

Polisen och Strängnäs kommun ska bjuda in till Trygghetsforum där vi 

informerar om aktuell lägesbild i olika kommundelar och lyssnar in 

medborgarnas synpunkter.  
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Trafik och säkerhet 

 Trafiksäkerhetsråd 

Samverkan runt trafiksituationen där personal från kommunens teknik- 

och servicekontor, samhällsbyggnadskontor och säkerhetsenhet 

medverkar tillsammans med bland andra polisen, buss- och taxibolag. 

Rådet träffas ungefär fyra gånger per år.  

 Polisen fortsätter med insatser för att: 

o  informera motorburen ungdom (mopedåkare, mopedbil- och A-

traktorförare) om vilka lagar som gäller 

o bromsa hastigheter, rattfylleri, drograttfylleri och buskörning 

 Polisen och Strängnäs kommun ska vid minst två tillfällen under året, vår 

och höst, genomföra särskilda trafikinsatser riktade mot cyklister och 

gångtrafikanter. Informationen ska gälla ny lagar om trafik, 

informationskampanjer kring cykelhjälm, belysning och reflexer. 

Våld i nära relation 

 Förebyggande information kring våld i nära relation.  

Strängnäs kommun och polisen bjuder in till utbildningar och 

informationsmöten. Under kampanjveckan En vecka fri från våld går vi 

ut brett till allmänhet. 

Sexuella exploatering och kränkningar 

 Förebyggande information och utbildningar internt och externt om 

kränkningar och sexuella trakasserier.  

Strängnäs kommun fortsätter att utbilda personal inom relevanta 

verksamheter. Vi gör också riktade informationsinsatser för 

vårdnadshavare. Polisen bjuds in att medverka vid olika aktiviteter. 

Kommunikation 

 Strängnäs kommun och polisen fortsätter med gemensam 

kommunikation kopplat till medborgarlöftet. Vi ska återkoppla till 

medborgarna om hur arbetet fortskrider via båda parternas 

kommunikationskanaler.  

 

 


