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Brott bland unga, ANDT och våld 
 

Målsättningar Aktiviteter Ansvarig1 
samverkansparter 

När 
 

Öka trygghet samt 
motverka våld bland 
unga 

TRUNK, (Trygga Unga 
i Norrköping) 
Temadagar på 
gymnasiet  
 

Kommunens 
preventionssamordnare 
Polismyndigheten 
 

Återkommande 
Vt-18 genomfört på tre 
skolor 
Ht- 18 en skola genomförd 
 

Främja inkludering, 
motverka 
utanförskap och 
social oro, minskat 
bruk av ANDT samt  
öka nykterhet och 
minska 
alkoholrelaterade 
skador i trafiken 
 
 
 

Information till barn 
och ungdomar samt 
riktade insatser till 
nyanlända och 
ensamkommande 
barn och unga 
Kompetenshöjande 
insatser till personal 
som möter barn och 
ungdomar 

Kommunens 
preventionssamordnare 
Utbildningskontoret 
Säkerhetsenheten 
Polismyndigheten 
Socialkontoret 
Moa-mottagningen 
 

Återkommande 
Gymnasiet  
Don’t drink and drive  
Drive Safe and Sober  
(Klart för 2018) 
Östgötapiloten, Att möta 
ungdomar klart vår o höst. 
PID, projektet klart 
hösten. 
Infoträffar på skolor 
Tobaksförebyggande 
arbete på skolor 

Tryggt och säkert 
studentfirande 

Gemensamma 
insatser inför och 
under studenten. 

Gruppchef  
områdespolisen 
Preventionssamordnaren 
Säkerhetsenheten  
Tekniska kontoret 

Läsårsvis 
Genomfört vårterminen -
18 
 

Minska dopning 100% ren hårdträning  
Utbildningar mm på 
träningsanläggningar  
 

Kommunens 
preventionssamordnare  
Polismyndigheten 

Löpande/pågående 
9 anslutna 
träningsanläggningar 

Minska våld i 
krogmiljö 
 

Ansvarsfull 
alkoholservering 
Utbildningar till 
studentpubarna samt 
övriga krogar. 

Kommunens 
preventionssamordnare  
alkoholhandläggare  
Polismyndigheten 

1 gång/år samt vid behov 
Utbildning till studenter 
klart för 2018 
 
Övriga krogar återstår 

Minska vålds- och 
drogproblematik i 
krogmiljö.  
 

Gemensam tillsyn av 
krogar 
 

Kommunens 
alkoholhandläggare 
Polismyndigheten 

Löpande/pågående 
Genomfört ca 15 
kontroller 

                                                 
1 Ansvarig för aktivitet och uppföljning markeras med fetstil 
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Bryta en negativ 
utveckling vid tidiga 
tecken på 
kriminalitet samt 
motverka 
nyrekrytering till 
kriminella nätverk 
Bryta en kriminell 
livsstil 

SSPF  
(Skola, Socialtjänst, 
Polis, Fritid) 
Individ och/eller 
gruppinriktat 
 
SIG 
(Social insatsgrupp) 

Kommunens  
koordinator 
Utbildningskontoret 
Socialkontoret 
Polismyndigheten  
 
Arbetsmarknadskontoret  
(SIG) 

Löpande/pågående 
Nystart efter sommaren 
ca 15 ärenden har 
inkommit 
 
 
 
Löpande/pågående 
Nystart under våren, 2 
pågående ärenden, fler 
ärenden har inkommit 

Minska våld i 
offentlig miljö 
inklusive krogmiljö 

Alkoholtillstånd och 
tillsyn 

Kommunens 
alkoholhandläggare 
Polismyndigheten 
 

Löpande/pågår 
Se ovan 

Öka tryggheten i 
Norrköping, särskilt i 
centrala 
stadsdelarna 

Utveckla arbetet med 
”goda krafter på 
sta’n” (nattvandring). 
 
Ökad polisiär närvaro 

Gruppchef 
områdespolisen 
Socialkontoret  
Utbildningskontoret  
 
 
Gruppchef 
områdespolisen 

Föreningen Hand i hand är 
på gång att starta 
kvällsvandring 
 
Löpande 
Polisen arbetar 1 
timme/dygn enligt 20-
minutersmetoden,  

Minska våld i nära 
relation  
 
 

Stöd till barn, unga 
och vuxna som 
upplevt våld i nära 
relation 
Insatser mot våld i 
nära relation 
hedersrelaterat våld 
inklusive 
könsstympning 
 

Socialkontoret  
Utbildningskontoret 
Centrala Elevhälsan  
Polismyndighetens 
familjevåldsenhet 

 Frideborg 

 Region Östergötland 

Löpande  
Exempel på insatser  
Konsultativa gruppen mot 
våld har under vt- 18 fått 
in 47 ärenden. Frideborg 
arbetar med stöd och 
behandling gällande våld i 
nära relation. 
Utbildningsinsatser till 
medarbetare i kommunen 

Motverka 
våldsbejakande 
extremism  

Arbete enligt 
handlingsplan 

Säkerhetsenheten 
Socialkontoret 
Utbildningskontoret 
Kommunpolisen 
 

Löpande/pågår 
Planerade utbildningar 2 
ggr/år. 
Kontinuerliga möten med 
församlingar/föreningar 
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Tillgrepp och stölder, Kriminella nätverk och grov organiserad brottslighet 
 

Målsättningar Aktiviteter Ansvarig 
samverkansparter 

När 

Minska antalet 
lägenhetsinbrott 

Grannsamverkan med 
fokus på flerfamiljshus 
 

Gruppchef 
Områdespolisen 

Några 
trappuppgångar i  
Navestad och 
Marielund har 
anslutits 

Minska antalet 
båtrelaterade stölder 
 

Båtsamverkan Gruppchef 
områdespolisen 

Pågår 

Försvåra den grova 
organiserade 
brottsligheten 

Se särskild handlingsplan  
 
Gemensamt arbeta för 
att förhindra etablering 
av kriminella nätverk. 
Prioritera arbetet med 
sociala insatsgrupper.  
Gemensamt arbeta för 
att få till en strukturerad 
avhopparverksamhet 

Polismyndigheten 
Norrköpings kommun 
 

Samverkan fortgår 
Lokal operativ 
samverkan (LOS) har 
genomförts med gott 
resultat 
 
 
 
Tas omhand enligt 
konceptet SIG  
 Skadegörelse och trafik 

 

Målsättningar Aktiviteter Ansvarig 
samverkansparter 

När 

Minska skadegörelse  Trygghetsvandringar  Trygghetsgruppen  
Tekniska kontoret 
lokalförsörjningen 

Vid behov 
Ingen genomförd 

Minska klotter 
 
 
 

Snabbare sanering  
smidigare 
anmälningssystem 
 

Tekniska kontoret 
Kultur- och 
fritidskontoret 
Utbildningskontoret 
lokalförsörjningen 
Polismyndigheten 

Löpande/pågår 
 

Ökad medvetenhet 
om trafik-lagstiftning 

Information i skolan riktat 
till elever och föräldrar 
 

Rektorer 
Polismyndigheten 

Vid behov 
Ej genomfört 

Förbättrad 
hastighets-
efterlevnad i 
ytterområden 

Trygghetsvandringar i 
anslutning till miljöer där 
barn vistas  

Trygghetsgruppen Vid behov 
Ej genomfört 

Hastighetskontroller Gruppchef 
områdespolisen 
 

Löpande 
Sker 
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Utsatta områden 
 

Målsättning Aktiviteter Ansvarig 
samverkansparter 

När 

Främja inkludering 
samt motverka 
utanförskap och 
social oro 

Riktade insatser till 
socioekonomiskt utsatta 
områden, exempelvis  

 Uppsökande arbete  

 Polisiär närvaro 

 SSPF-grupp 

 SIG 
 

Socialkontoret 
Utbildningskontoret 
Polismyndigheten 
 
 

Vid behov 
Arbete sker via EST 

Öka tryggheten  Trygghetsvandring Trygghetsgruppen Vid behov 
ej genomfört 
 

Grannsamverkan Områdespolisen 
Säkerhetsenheten 
Hyresbostäder 
 

Se tidigare 
 

Nattvandring Gruppchef 
områdespolisen 
Socialkontoret 
 

Se tidigare, nystart på 
gång 

 

 

Utvecklingsområden 2016-2018 

Målsättning Aktiviteter Ansvarig 
samverkansparter 

Minska krogrelaterat 
våld 

Krogar mot knark (KmK) 
Utbildning till krogpersonal samt 
diplomering. 
 

Norrköpings kommun 
Polismyndigheten 
Ej genomfört 

Minska våld Utveckla arbetet med vålds-
förebyggande insatser  
 

Ett chefssamråd har tillkommit med 
tjänstemän och högsta ledning från 
Kommun och Polismyndigheten 

 

Minska antalet 
cykelstölder 

Utreda möjligheten till bevakade, 
kommunala cykelparkeringar 

Säkerhetsenheten 
Polismyndigheten 
Ännu ej genomfört 

 


