Verksamhetsberättelse för
Trygg i Österåker 2017

Fotnot:
Ljusinstallation vid Hälsans stig, där belysningen var en viktig del i att skapa trygghet.

Godkänd på TiÖs rådsmöte 2018-02-22 § 6

Rådet och Operativa gruppen
Rådet för Trygg i Österåker har haft sju protokollförda möten under året. Operativa
gruppen har träffats vid fyra tillfällen.

Personal
100 % Trygghetssamordnare
Huvuduppdraget har varit att leda det övergripande arbetet för Trygg i Österåker,
fokus för trygghetssamordnaren har varit att arbeta för mer synlig polis, trygga
invånare och trygghet i offentliga rummet.
75 % Verksamhetsutvecklare
Under våren var ordinäre verksamhetsutvecklare föräldraledig och vi hade en
vikarierande verksamhetsutvecklare på 100 %.
Uppdraget har varit att fokusera på att arbeta drogförebyggande, förebyggande mot
skolor och föräldrar, samt kontakter mot myndigheter och organisationer när det
gäller ANDTS frågor. Ett annat uppdrag var att ta fram en ANDTS strategi för
kommunen.
(ANDTS=Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar).

Samverkan med polis
Samverkan med polisen har varit en viktig del av arbetet och en del av den
samverkansöverenskommelse som gäller mellan polis och kommun. Arbetet har haft
fokus på de fyra samverkansmål:
1. Synlig polis 2. ANDTS. 3. Trygga invånare och 4. Trygga offentliga miljöer.
Samverkan med kommunpolis har fungerat bra och vid flera tillfällen har vi
tillsammans varit ut och mött våra invånare.

Övrig samverkan
Samverkan Roslagen sker regelbundet inom brotts- och drogförebyggande området.
Utbildningsdagen Ung i Roslagen ordnades i år av Täby och vi har fått stafettpinnen
för 2018. Trygg i Österåkers medarbetare deltar i flera nätverk i Roslagen, länet och
nationellt.
Samverkan sker även med Länsstyrelen och övriga kommuner i länet.
Trygghetssamordnare deltar i flera nationella nätverk.
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Fokusområde 1
ANDT (Alkohol, narkotika, doping, tobak)
1:1 ANDTS Strategi
I samband med att strategin antogs lade man till arbetet med spel om pengar (S),
utifrån den nationella strategi kring ANDTS
Strategin blev antagen på KF 2017-05-15 och gäller 2016-2020
1:2 Stockholmsenkäten
Uppföljning, föreläsningar på skolor för personal och föräldrar. Beslut om att
genomföra Stockholmsenkäten 2018 togs under hösten 2017.
1:3 Tobak
En sluta röka kampanj har tagits fram med sex olika affischer och budskap.
Kampanjen har vänts sig till ungdomar.
1:4 Alkohol
Information på sex olika föräldramöten om elevers alkoholvanor. Social rondering
mot lagning. ”Kronobergs modell” bygger på polisens insats och tyvärr har de inte
haft resurser till detta under 2017, varför den inte kunnat genomföras.
1:5 Narkotika
Utbildning kring drogtecken för personal på tre skolor, samt information till
fritidsgårdspersonal. Under 2017 kunde vi se en ökning av droger i kommunen.
Polisen har gjort flera tillslag och haft extra insatser mot ungdomar. Vi har under året
arbetet med att ta fram rutiner för anmälan kring social oro vilket lett till ökade
anmälningar till socialtjänsten. Flera insatser enligt Linköpingsmodellen har
genomförts gemensamt mellan polis och socialtjänsten.
1:6 Utbildning kring risk och skyddsfaktorer
Har inte kunnat genomföras då ansvarig personal varit föräldraledig. Utbildningarna
är planerade att genomföras under 2018 istället.
1:7 Policy och handlingsplan för tidig upptäckt av drogmissbruk hos elever
Detta arbete kommer att genomföras under år 2018 utifrån beslut att avvakta
Stockholmsenkäten 2018.
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Kommunikation:





Tobakskampanjen har lanserats i lokalmedia och på sociala medier
Tonårspalören delades ut till alla hushåll som hade en 14-åring hemma.
”Tänk om” kampanjen lanserades på sociala medier samt i skolor
En folder har tagits fram till vårdnadshavare med hänvisning om vad man kan
få hjälp och stöd i kommunen om man är orolig för ett barn.
 Informationsinsatser i lokal media samt social media i samband med olika
kampanjer och uppmärksamhetsveckor.
 Podd: Allt om brott, möt Tant Trygg och Farbror Blåljus.

Fokusområde 2
Trygga invånare
2:1 Synlig polis
Vi har tillsammans med polisen deltagit på olika event, riktade insatser i skolor,
polisen genomförde en ö-insats under försommaren. Trafikakantveckan, Kanalens
dag, Buisness Österåker är några av de event vi deltagit på tillsammans. Vi har träffat
olika föreningar/organisationer under året. Vi har vid 4 olika tillfällen deltagit
tillsammans på möten på Ljusterö. Polisstationen stängde under året och sedan
september syns polisen i centrum. Genom att öppna områdeskontor en dag i veckan
har det lett till fler möten med kommuninvånare.
För de kommunala verksamheterna har vi haft ”polis på plats” varannan tisdag under
hela året.
2:2 Arbeta mot våldsbejakande extremism
En utbildningsdag genomfördes v. 44. Handledning till olika verksamheter, under
hösten kom riktlinjer för socialtjänstens arbete kring VBE. Vi deltog i debatt på
Almedalen tillsammans med BRÅ, SÄPO och Tryggare Sverige
2:3 Trygghet i förskolor, grundskolor och gymnasieskolor
Riktade insatser på skolor där vi sett ökad skadegörelse, hot och våld. Under hösten
påbörjades en samordnad säkerhet- och trygghetsinventering av våra skolor.
Handledning till personal skett vid flera tillfällen. Deltagande på föräldramöten vid
flera tillfällen. Flera klassrumsföreläsningar har genomförts kring brott i skolan.
”Rökfri skola” skyltar har köps in och alla skolor har fått sådana. Vi har arbetat
tillsammans med samhällsbyggnadskontoret om säkrare och tryggare skolvägar.
2:4 Förebyggande arbete tonåringar
Trygghetsgruppen har kommit igång och fyra träffar har hållits under året.
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2:5 Föräldraträffar/föreläsningar/utbildningar
Tillsammans med Rotary har det hållits två välbesökta föreläsningar på bio Facklan,
båda filmades och ligger idag på hemsidan. Den första föreläsningen handlade om
grooming och den andra om att sätta gränser.
Vi har även genomfört flera föreläsningar på föräldramöten i skolorna.
Under våren hade vi ett riktat föräldraträff till föräldrar vars ungdomar vid upprepade
tillfällen varit synliga i samband med stökiga situationer i centrala Åkersberga.
Mötet mottogs väl och på mötet deltog representanter från skola, polis, soc., fält,
trygg, barnombud m.fl. Mötet ledde till flera olika insatser där vi handlett och stöttat
föräldrar.
I september var vi med och sponsrade temadagen kring unga tjejers psykiska ohälsa
som föreningen Kul på Tur anordnade.
2:5 Nattvandring
Nattvandringen fortsätter att växa och under 2017 hade vi 86+2
nattvandringstillfällen. ( 2 extra tillfällen utan ersättning vid särskilda händelser)
Totalt var det 884 vuxna som nattvandrade + de som ställde upp vid de särskilda
händelserna. Toyota skänkte ett bidrag under året. Cirkle K har bistått med fika
under kvällarna och ICA Supermarket bidrog med fika till sista april. Till föreningar
och skolklasser har vi betalat ut 275 750 kr i ersättning. Vid två tillfällen har vi kallat
in nattvandring för att stärka tryggheten i samband med att det inträffat grovt våld
bland ungdomar.
2:7 Brott mot äldre
Informationsinsatser mot äldre har skett bl.a. på PROs årsmöte, på Ljusterö samt vid
Träffpunkterna.
2:8 Våld i nära relationer
Vi avvaktar socialtjänstens arbete med kartläggning och handlingsplan.
2:8 Sociala insatsgrupper
Arbetet ligger idag helt under socialtjänsten och arbetet pågår.

Fokusområde 3
Trygghet i offentliga rummet
3:1 Utvärdering av trygghetsarbetet inom SBF
Genom att vi fick avslag på vår ansökan för utvärdering så har den inte genomförts.
3:2 Området kring Berga Fritidsgård
Armada och SBF har gjort en hel del fysiska åtgärder för att stärka tryggheten.
Förutom förstärkt belysning, siktröjning, grindar mm så har man satt upp
övervakningskamera på Bergateater. Nattvandrare, sociala rondering, polis går in på
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fritidsgården när de är i tjänst eller nattvandrar. Ett nära samarbete har inletts med
fritidsgårdspersonalen, fält och polis.
3:3 Trafik
Polisen har haft flera trafikkontroller under året. Man har även haft trafikinsatser på
Ljusterö. Vi deltog på trafikkantveckan. Vi samverkar med SBF kring trygga, säkra
skolvägar. För att minska trafik på torget har flera insatser gjorts med pollare, grindar
mm. Säkra cykelställ har sats upp på flera platser i kommunen.
3:4 Parker och andra öppna ytor
Flera områden har siktröjts och rensats upp efter tips om otrygga platser. En insats
längs kanalen har påbörjats efter att flera båtar hade inbrott och skadegörelse.
Belysningsinsats längs nya hälsans stig blev klar. Gatumusikanter fick sommarjobb
med att skapa trivsel och trygghet. Väktare och polis har rört sig i parker och på
andra öppna ytor. Olika insatser har gjorts kring torget för att öka tryggheten.
3:5 Trygga miljöer
Allt fler tips kommer in om otrygga platser på felanmälansappen. Utifrån dessa har vi
gjort flera åtgärder. Tips från allmänheten har lett till att vi kunnat trygga platser som
tidigare varit tillhåll för narkotika försäljning och missbruk.
3:6 Grannsamverkan/båtsamverkan
Flera nya grupper har startas under året. Fyra infomationskvällar har hållits kring
samverkan mot brott. I samband med Kanalens dag marknadsfördes båtsamverkan.
3:7 Tunnlar
En inventering av tunnlarna är klar och nästa steg är att börja göra en åtgärdsplan
tillsammans med väg och trafik.
3:8 Social rondering (Bevakning)
Under året har det inträffat flera händelser som gjort att social rondering har ökat.
Det har varit stökigt kring centrum, vissa skolgårdar och vid flera tillfällen grovt våld.
Även insatser på dagtid har behövts.
3:9 Klottersanering/skadegörelse
Efter sommaren har en minskning av klotter skett. Däremot kan vi se ökning av
olaga affischering framför allt klistermärken på lyktstolpar och liknande. Vid flera
tillfällen har det varit mycket skadegörelse kring våra skolor.
3:10 Bilrelaterad brottslighet
Trafik har gjort en utvärdering av projektet övergivna fordon. Ett samarbete är inlett
med skattemyndigheten för att komma åt s.k. målvakter. Många fordon lämnas på
våra infartsparkeringar. Bilbränder ökade under året. Många företagare inom
byggsektorn drabbades av stöldbrott, framför allt verktygsstölder.
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Stöldbrotten ökade i hela kommunen och på alla områden.
Anmälda brott

(Källa: Brottsförebyggande rådet)

Anmäla stöldbrott
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3:11 Övrigt kring trygghet i offentliga rummet.
Armada har satt upp kameraövervakning på två platser. Flera platser har fått
kompletterande belysningar, siktröjning, mm. Trygg är med i olika grupper,
uppstartmöten mm på SBF för att bevaka arbetet kring trygghet i offentliga rummet.
Trygghetssamordnare deltar även i nationella nätverk kring trygghet i offentliga rum
samt trygghet i kollektivtrafiken.

Sammanfattning:







En ANDTS strategi antogs i maj av KF
En tobakskampaj genomfördes under året
Föreläsningar till elever och föräldrar kring ANDTS och brott i skolan.
Genom att det varit ett år med många oroligheter, gängkriminalitet, öppen
drogförsäljning, flera grova våldsbrott osv har vi haft flera insatser
tillsammans med interna och externa aktörer. Vi har även haft förstärkt social
rondering.
Nattvandringen har fortsatt med ökat antal tillfällen och vuxna som vandrat.
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