LOKALABROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET
HÄGERSTEN-ÄLVSJÖ 2020-10-22
Dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Godkännande av dagordning
3. Föregående protokoll
4. Information/struktur Hägersten-Älvsjö SDF prevention, Brf, trygg- och säkerhet lokal samverkansöverenskommelse LPO Skärholmen och LPO Globen
5. Utformning och utveckling av lokala BRÅ Hägersten-Älvsjö
6. Aktuell uppföljning av prevention, Brf, trygg- och säkerhet, lokal lägesbilden utifrån
prioriterade områden, insatser och uppföljning
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Information/struktur Hägersten-Älvsjö SDF prevention, Brf, trygg- och säkerhet lokal samverkansöverenskommelse LPO Skärholmen och LPO Globen
Utveckling av lokala BRÅ Hägersten-Älvsjö

Samverkansöverenskommelse SDF-polis

Stadsdelsdirektör
Lpo chef
Grundskolechef
TK

SDF trygghetsskapande - och brottsförebyggande arbete

Kommunpolis och T&S strateg
Utvidgad beredningsgruDD
Preventionssamordnare, samordnare utb.
förvaltningen, enhetschef familjeenheten
& ung fritid, TK

Lokala BRA

PREVENTION, TRYGGHETSSKAPANDE- OCH BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE

Prioriterat område
Prioriterat område
Unga i risk för kriminalitet/skolan som brottsplats Riktat arbete mot utsatta platser

Prioriterat område
Narkotika

Arbetsgrupper

SSP

Kris & katastrof

k_______________ i
Samverkan barn &
unga
Socialtjänst, fritid,
skola och polis

POSOM

F/V/H

Solberga/Älvsjö
centrum

Grunduppdrag/linjen

Styrgrupp
Stadsdelsdirektör, Lpo chef, grundskolechef,
TK

•Ge inriktning för arbetet på längre sikt.
•Skapa förutsättningar och tillsätta resurs för arbetet.
•Säkerställa att arbetet följs upp.

Beredningsgrupp
Lägesbild var 14:e dag, Kommunpolis, tryggoch säkerhetstrateg

Utvidgad beredningsgrupp
Kommunpolis, trygg & säk.strateg,
enhetschef familjeenheten, enhetschef ung
fritid, preventionssamordnare, samordnare
utbildningsförvaltningen, TK

•Säkerställa att övergripande mål bryts nertill konkreta delmål och aktiviteter
• Leverera uppföljning av arbetet samt förslag på inriktning till styrgruppen
•Operativa lägesbilder.
•Samordna, utveckla och följa upp arbetet i arbetsgrupperna.
•Utgöra länk mellan styrgrupper och arbetsgrupper

Möten 4 g/år

Arbetsgrupper

•Utför och följer upp arbetet inom ett visst område/tema genom beslutade
åtgärdsplaner.

Exempel på tänkbart årshjul

Styrgrupp:
LoBRÅ: 2 g/år
Utvidgad samverkans gr: 4 g/år

December
Styrgrupp VP Uppföljning

Januari
Beredningsgrupp - lägesbild varannan vecka löpande

November
Utvidgad beredningsgrupp

Februari
Utvidgad beredningsgrupp

Oktober
Lokala BRÅ

September
Utvidgad beredningsgrupp

Juli

Förslag på upplägg
Aktuell uppföljning av prevention, Brf, trygg- och säkerhet, lokal lägesbilden
utifrån prioriterade områden, insatser och uppföljning

Stockholms stads trygghetmätn
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Har det under de senaste tolv månaderna hänt att du varit orolig för att utsättas för brott av
något slag?
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Känner du oro för att bli utsatt för ett brott av något slag i ditt bostadsområde?
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Har ditt hushåll under de senaste 12 månaderna utsatts brott?
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Anmälda brott
SLK september
• Statistiken avser anmälda brott och är hämtad från RAR och Pust
(Polisensärendehanteringssystem).Här ingår inte anmälningar från Ekobrottsmyndigheten eller
Tullverket.
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Samtliga brott: Antal anmälda brott i Hägersten-Älvsjö. Redovisat per månad (grön
linje) samt genomsnitt för vardera år (rosa linje)
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Antal anmälda brott i Hägersten-Alvsjö
September 2020
_ 113 -189 |3)

| | 77-112(8)
| 39 - 76(5)
1 - 38 (35)
0(0)
|

| Stodsdelsnomnd

Intervallen/siffran bredvid färgen avser antalet.
Siffran inom porcntes avser antal områden.

LPO Skärholmen
Aspudden
Fruängen
Gröndal
Hägersten
Hägerstensäsen
Liljeholmen
Midsommarkransen
Mälarhöjden
Västberga
Västertorp

LPO Globen
Herrängen
Liseberg
Längbro
Långsjö
Solberga
Älvsjö
Örby slott

LÄGESBILD - prioriterade områden
Unga i risk för kriminalitet/skolan som brottsplats
Ungdomar i stadsdelsområdet
som det finns varierande grad av oro kring och
som skapar otrygghet.
Liljeholmen, F/V/H, Solberga/Älvsjö är områden
där ungdomar stör ordnigne och brott begås.
Samlas även ungdomar på andra platser där det
kan förekomma ordningsstörningar men inte lika
frekvent.
Insatser
Samverkan, utveckla samverkan
Socialtjänst, skola, polis

Narkotika

Riktat arbete mot utsatta platser
Liljeholmen
Arbeta mot narkotika
Ungdomar och missbrukare som
i de övriga prioriteringarna.
samlas
på platsen och skapar oro och
Samordna insatser
Utveckla ANDTS programmet otryg9het
Insatser
i SDO.
Platssamverkan
Fruängen/Västertorp/Hägerstensåsen
Ungdomar som stör ordningen, begår
brott och skapar otrygghet
Insatser
Platssamverkan
Hägersten - Axelsberg
Drogförsäljning och ungdomar/unga
vuxna som skapar otrygghet
Insatser
Samverkan, ansökt om LOV3
Solberga/Älvsjö centrum
Drogförsäljning och kriminella som
skapar otrygghet
Insatser
Platssamverkan
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Långbro - Johan Skyttes skola
Ungdomar som samlas vid skolgården
Vid enstaka tillfällen ordningsstörningar
och skadegörelse.
Insatser
Samverkan mellan fält, skola, natt
vandrare, SISAB och polis på platsen

