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1. Bakgrund 

Det finns en gruppering med ungdomar som hänger i Åkersberga Centrum, några så 

unga som 12 år. Bland dessa ungdomar pågår en öppen droghandel. Ungdomarna är 

påverkade och stökiga. De skapar oro och en upplevd otrygghet i centrum.  

Polisens uppfattning är att yngre och yngre värvas till den organiserade brottsligheten 

och att många unga hamnar i kriminella gäng.  

Bilbränderna har ökat i år och polisen kommer att göra en grundligare analys om 

detta kan kopplas till den organiserade brottsligheten och den öppna 

narkotikaförsäljningen som sker i kommunen.  

 

Situationen har diskuterats i riskgruppen och i ett separat möte mellan, Trygg i 

Österåker, polis och chef för fritidsgårdar och fritidsfältare. Även fritidsfältarna och 

personal på fritidsgårdarna upplever en oro. På en del av våra skolor har man hittat 

droger, skyddsvästar och vapen i form av knivar i första hand. Skolorna vittnar om 

att de har elever som går omkring i skyddsväst. 

 

På Trygg i Österåkers möte den 10 april 2018 gavs ett uppdrag att prioritera arbetet 

med att stoppa den öppna droghandeln i kommunen.  

2. Syfte, mål och övergripande tidplan 

Ett internt analysarbete pågår för närvarande för att ta fram en gemensam lägesbild 

och orsaksanalys. Nedanstående förslag på insatser kan därför i viss mån fortfarande 

betraktas som preliminära, ytterligare områden kan tillkomma. 
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Satsningen kan delas in i två olika tidsperspektiv (kort och lång sikt) med förslag på 

åtgärder. 

 

Kort sikt (under 2018) 

Mål: 

Stoppa den öppna drogförsäljningen i Österåker 

Stoppa nyrekryteringen av barn och unga för kriminella ändamål samt att börja bruka 

droger 

Stärka föräldrarollen 

Information till allmänheten 

Ge unga vuxna möjlighet att hoppa av kriminella grupperingar och/eller sluta 

använda droger 

Insatser:  

- Förstärkning av social rondering med ett förtydligande av uppdraget 

 

- Förstärkning av nattvandring med fler grupper och fler dagar  

 

- Modifierat uppdrag för fältarna med ökat fältarbete på kvällar/helger  

 

- Fyra projektanställningar på heltid som trygghetscoacher med uppdrag att 

arbeta ur ett brotts/drogförebyggande perspektiv primärt mot målgruppen 

unga vuxna och som även kommer att ha uppdrag att göra insatser kring 

projektet kring Norrgårdsvägen. Anställningen är i projektform fram till 

191231. Utvärdering bör ske innan projekttidens slut för att besluta om 

tjänsterna ska permanentas eller ej.  

 

- Öppna fritidsgården på röda dagar  

 

- Informationsmöte riktade till föräldrar vars ungdomar finns i riskgruppen. 

 

- Erbjuda föräldrarna möjlighet att delta i föräldraforum. 

 

- Ökad polisiär/trygghetsnärvaro i Åkersberga centrum, 7 dagar i veckan 

 

- Kameraövervakning på identifierade hotspots. 
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- Bygga upp en samverkan med det lokala näringslivet i centrum 

 

Lång sikt (2019-2022) 

Mål: 

Öppna droghandeln har upphört. 

Alkohol- och droganvändning har minskat. 

Den narkotikarelaterade organiserade brottsligheten har upphört.  

Det förebyggande och främjande arbetet i förskola och skola har förstärkts och 

struktureras. 

Föräldrastödsinsatser har stärkts och är en tillgång för alla föräldrar.  

Ökat och välfungerande samarbete mellan skola och socialtjänst. 

 

Fungerade insatser för ungdomar som vill sluta använda droger och eller hoppa av 

kriminella grupperingar 

Ett attraktivt levade centrum som är tryggt och säkert. 

Ökad kunskap kring näringslivets roll i att främja tryggheten och säkerheten i 

centrum. 

 

Insatser: 

- Förstärkning av det förebyggande arbetet med fokus barn, unga och familjer. 

Att prioritera det förebyggande arbetet kommer att ge resultat på längre sikt 

och är en viktigt för att inte återigen hamna i denna situation. 

 

- Kunskapshöjande insatser för personal som möter barn och ungdomar. 

 

- Norm- och värdegrundsarbete på helårsbasis i skolan/förskolan. 

 

- Fysiska åtgärder i centrum och närområdet för att öka tryggheten och 

säkerheten, inklusive utformningen av de tre centrumgaragen. 

 

- Ha en fungerande samverkan med det lokala näringslivet 
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- Ett områdeskontor i centrum där Trygg i Österåker, polis och andra relevanta 

aktörer kan samverka och vara stationerade. 

 

 

 

3. Omfattning och resultat 

Projektets resultat ska löpande avrapporteras i samband med ordinarie möten i Trygg 

i Österåker. En första avrapportering ska ske under vecka 18.  

4. Organisation och bemanning 

Projektet kommer att drivas av Lena Brodin och Daniela Balladares, Trygg i 

Österåker. För hela projektet finns en arbetsgrupp och en styrgrupp. Trygg i 

Österåker-rådet fungerar som politisk styrgrupp. För vissa särskilda insatser kommer 

mindre, operativa arbetsgrupper att bildas under arbetets gång. 

 

Arbetsgrupp 

Mattias Tillberg 

Lena Brodin (sammankallande) 

Daniela Balladares (sammankallande) 

Margareta Kekkonen 

Henrik Kempe 

Erica Sundberg, Socialförvaltningen 

Jenny Nilsson 

Åsa Drakenberg 

 

Styrgrupp 

Staffan Erlandsson 

Susanna Kiesel 

Eva Wiström 

Kent Gullberg 

Kent Henningsson 
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Helena Cronberg 

Anna Ohlsson, polischef 

Kristina Eineborg 

Jan-Olof Friman (sammankallande) 

(Mohammed Ali Khoban deltar vid behov i styrgruppen för att kvalitetssäkra finansieringen) 

5. Budget 

Insatserna ska finansieras inom ramen för Kommunstyrelsen anslag.  Kostnaden för 

projektet uppskattas att sammanlagt uppgå till 3 620 000 kronor fördelat på: 

 

2018 

Förstärkt social rondering   600 000 kr 

Utökad nattvandring  200 000 kr 

Trygghetscoacher 4 st heltid 1 400 000kr 

Lokalhyra Åkersberga centrum 120 000 kr 

Utökad öppethållande fritidsgårdar 600 000 kr 

Utökning av fältarna 2 personer 700 000 kr 

 

2019-- 

Ovanstående poster behöver utvärderas under hösten för att kunna ta ställning till 

vilka insatser som kommer att behövas över tid. För det proaktiva arbetet bedöms 

följande åtgärder vara nödvändiga: 

Utökning fältarna  1 200 000 kr/år 

Förstärkning Trygg i Österåker 600 000 kr/är 

Trygghetscoacher (under 2019)* 2 352 000 kr/år 

*)Trygghetscoacherna är en försöksverksamhet som ska utvärderas vid halvårsskiftet 2019 för att 

kunna ta ställning till en eventuell fortsättning av verksamheten.  

6. Riskanalys 

- Bristande personella och ekonomiska resurser 

- Polisens möjlighet till medverkan 

- Åklagarsmyndighetens arbete och prioriteringar 
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- Samarbetsviljan hos externa aktörer 

- Avsaknad av bred uppslutning kring det övergripande målet inom förvaltningarna.  

 


