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O 

Stoppa droghandeln i Äkersberga centrum 

Sammanfattning 
På Trygg i Österåkers möte den 10 april 2018 gavs ett uppdrag att prioritera arbetet med att stoppa 
den öppna droghandeln i kommunen. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Projektet ska finansieras genom samordning av befintliga personella o ch ekonomiska resurser 
samt genom ett extra ekonomiskt tillskott på 1,3 miljoner kronor. 

2. Finansiering av 1,3 miljoner sker via 0,5 miljoner inom Kultur- och fritidsnämnden 
(volymminskning musikskolan), 0,7 miljoner inom Kommunstyrelsen (överskott för 
exploateringsverksamhet) och 0,1 inom Kommunstyrelsen (övrig verksamhet). 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

1. Uppdra till kommundirektören att bilda en styrgrupp för att samordna arbetet för att genomföra 
projektet "Stoppa droghandeln". Projektet ska genomföras i nära samverkan mellan berörda 
förvaltningar och externa aktörer. 

2. Styrgruppen har befogenhet att revidera insatserna i projektplanen. 

3. En första avrapportering ska ske till Kommunstyrelsen senast i september månad 2018. 

4. Finansieringen av 2019 kommer att tydliggöras efter första avrapporteringen i september 2018 
med hänsyn till behovet av ytterligare förebyggande åtgärder. 

Bakgrund 
Det finns en gruppering med ungdomar och unga vuxna i åldern 13-30 år som på olika sätt är 
involverade i drogförsäljning i kommunen, framförallt i Äkersberga centrum. Individerna upplevs 
som 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. 

Situationen har diskuterats i riskgruppen och i separata möten med berörda inom kommunen samt 
polisen. Arbetet med att ta fram en gemensam lägesbild och orsaksanalys är sin slutfas. Polisen har 
prioriterat insatser i Äkersberga under senare tid. 
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ö Österåker 
Tiänsteutlåtande 

På Trygg i Österåkers möte den 10 april 2018 gavs ett uppdrag att prioritera arbetet med att stoppa 
den öppna droghandeln i kommunen. 

Förvaltningens slutsatser 
Ansvarig enhet för trygghets frågorna har tillsammans med övriga berö rda tagit fram en p rojektplan 
med två olika perspektiv, dels ett kortare perspektiv under 2018 med fokus på mer akuta åtgärder, 
dels ett längre perspektiv med fokus på förebyggande insatser. De förslag på åtgärder som 
presenteras i projektplanen kan komma att behöva revideras av styrgruppen under arbetets gång 
beroende på hur situationen utvecklas. Styrgruppen har ansvaret att fatta beslut om nyttjandet av de 
gemensamma resurserna. 

För 2018 har genom förvaltningsövergripande samverkan sammanlagt 1,4 miljoner identifierats 
varav 500 000 kronor som Kultur- och fritidsnämnden föreslås fatta beslut om den 7 juni. 

Bilagor 
Projektplan 

W$AIAA Ö 
Jan-Olof Friman Kristina Eineborg 
Kommundirektör Näringslivs- och utvecklingådirektör 
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Projektplan för "Stoppa 
o 

droghandeln i Åkers be rga 

Centrum" 
Uppdrag från Trygg i Österåker 2018-04-10 

Projektbeställare 

Datum 

Version 

Trygg i Österåker 

2018-05-24 

4 



15 Österåker 

1. Bakgrund 

Det finns en gruppering med ungdomar och unga vuxna i åldern 13-30 år som på 

olika sätt är involverade i drogförsäljning i kommunen, framförallt i Akersberga 

centrum. Individerna upplevs som 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 separata möten med berörda inom 

kommunen samt polisen. Arbetet med att ta fram en gemensam lägesbild och 

orsaksanalys är i sin slutfas. Polisen har prioriterat insatser i Åkersberga under senare 

tid. På en del av våra skolor har man hittat droger, skyddsvästar och vapen i form av 

knivar i första hand. 

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 o ch 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 

Förslag på insatser: 

Förstärkning av social rondering med ett förtydligande av uppdraget 

Förstärkning av nattvandring med fler grupper och fler dagar 

Modifierat uppdrag för fältarna 

Trygghets värdar med uppdrag att arbeta ur ett brotts/drogförebyggande 
perspektiv primärt mot målgruppen unga vuxna samt för att öka den 
upplevda tryggheten i centrum. 

Öppna fritidsgården på vissa röda dagar 

Informationsmöte riktade till föräldrar vars ungdomar finns i riskgruppen. 

Erbjuda föräldrarna möjlighet att delta i föräldraforum. 

Ökad polisiär/trygghetsnärvaro i Åkersberga centrum 

Ökad användning av kameraövervakning 

Bygga upp en samverkan med det lokala näringslivet i centrum 
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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. 

Okat 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. 

Okad kunskap kring näringslivets roll i att främja tryggheten och säkerheten i 
centrum. 

Förslag på insatser: 

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

Kunskapshöjande insatser för personal som möter barn och ungdomar. 

Norm- och värdegrundsarbete i skolan/förskolan. 

Fysiska åtgärder i centrum och närområdet för att öka trygghet och säkerhet. 

Ha en fungerande samverkan med det lokala näringslivet 

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. 
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4. Organisation och bemanning 

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

Österåker. För 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 

Flenrik Kempe 

Erica Sundberg 

Jenny Nilsson 

Åsa Drakenberg 

Styrgrupp 

Staffan Erlandsson 

Susanna Kiesel 

Eva Wiström 

Kent Gullberg 

Kent Henningsson 

Flelena Grönberg 

Kristina Eineborg 

Anna Ohlsson, polischef 

Lise-Lotte Billborn, Armada 

Jan-Olof Friman (sammankallande) 

(Mohammed Ali Klioban deltar vid be hov i styrgruppen för att kvalitetssäkra finansieringen) 

5. Budget 

Följande insatser behöver resurssättas inom ramen för projektet. 
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2018 

Förstärkt social rondering 

Utökad nattvandring 

Trygghetsvärdar 

Utökad öppethållande fritidsgårdar 

Utökning av fältarna 

Fysiska åtgärder 

För 2018 beräknas den totala kostnaden att uppgår till 2, 7 miljoner. 

2019— 

Ovanstående poster behöver utvärderas under hösten för att kunna ta s tällning till 

vilka insatser som kommer att behövas över tid. Följande åtgärder bedöms idag vara 

nödvändiga: 

Utökning fältarna 

Förstärkning tidig prevention (Trygg i Österåker) 

Trygghetsvärdar 

Utökad social rondering 

Fysiska åtgärder 

6. Riskanalys 

- Bristande personella och ekonomiska resurser 

- Polisens möjlighet till medverkan 

- Åklagarmyndighetens arbete och prioriteringar 

- Samarbetsviljan hos externa aktörer 
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