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Hägersten-Liljeholmens lokala brottsförebyggande råd fredagen den 15:e
september
Närvarande: Jessica Jormtun, Lars Svärd, Peter Bragner, Malin Lehammer, Joakim Ifver,

Anders Carstorp, Linda Palo, Marja Kammouna, Toni Mellblom, Anna William-Olsson och
Clas Cederlid
Meddelat förhinder: Hanna Bjärgård

1. Sammanträdet öppnades av mötesordförande Jessica Jormtun, deltagarna presenterade sig,
föregående protokoll lades till handlingarna och dagordningen godkändes.
2. Information
Lokal samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun

Håller på och revideras. Inväntar trygghetsmätningen och samverkansöverenskommelsen
väntas vara klar den 20 november.
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Handlingsplanen är färdigskriven och kompletteringar gjorda. En arbetsgrupp ska tillsättas
för att formulera rutiner och riktlinjer.
Trygg hela veckan

YOLO – ta hand om ditt liv
Uppföljning av programmet har genomförts av Karolinska institutets. Rapporten heter Vi
måste prata – rapport nr 60.
Sammanfattningsvis finns ingen tydlig effekt av programmet. De mest positiva effekterna
är en fastställd ökning av föräldrars benägenhet att tala med sina barn om alkohol och
droger. STAD/KI anser att det finns goda förutsättningar att använda programmen på ett
sätt som kan vara gynnsamt för eleverna.
Danderyds kommun har hört av sig och är intresserade av att använda sig av programmet.
RoS – respekt och självrespekt, normer kring sexualitet bland ungdomar
Fältassistenterna fortsätter att erbjuda YOLO och RoS till högstadieskolorna. Rekrytering
av fler fältassistenter pågår. Det har inkommit många ansökningar och det ser lovande ut
när det gäller att hitta bra medarbetare.
Närmiljövandringar
Närmiljövandring kommer att arrangeras den 26 september kl. 18.30 i Liljeholmen.
Polis
Hägersten Liljeholmen är i stora delar en lugn stadsdel. Fruängen och Västertorp sticker ut
med ungdomar och barn som skapar otrygghet genom ordningsstörningar. Ungdomarna
håller ofta till vid gångbron mellan Fruängen och Västertorp. I Fruängen och Västertorp
finns en grupp barn i mellanstadieåldern som det finns stark oro kring.
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Det har blivit lugnare i Liljeholmen. Det kan förekomma berusade personer vissa dagar
men i betydligt mindre utsträckning nu än tidigare. Polisen har använt sig av en taktik där
de har kört in i centrum ca var 15:e minut med ”målade” bilar vilket bedömts ha haft
effekt.
I Vinterviken så har de förekommit rejvfester men i minder omfattning är tidigare.
Pråmen i Marievik som det tidigare förekom rejvfester på planeras att flyttas till Pampas.
Det är dock problem med att hitta plats för pråmen då Pampas och ingen annan marina vill
ta emot den. JM bekostar väktare som ska bevaka pråmen under tre veckor så att det inte
blir några nya bosättningar eller rejvfester på den.
När det gäller bosättningar med EU migranter så har EU teamet tidigare varit med vid
avhysningar. De behöver inte längre vara med i samma utsträckning då EU migranterna
nu i större utsträckning förstår vad som gäller vid avhysning. Problemen fortsätter dock då
de snabbt uppstår nya bosättningar. Parkerade bilar används som boende vilket enligt lag
inte är tillåtet. Att det är olika markägare i stadsdelen skapar problem när det gäller arbetet
mot illegala bosättningar. Samverkan med markägare, polis och stadsdelen behöver
utvecklas.
Brand
Lugn period sedan juli månad och inget som har stuckit ut. Några bilbränder i Årsta som
genomförts av en enskild gärningsman. Brandförsvaret genomför utbildningar varje år
med sexåringar tillsammans med polis och Västertorpsbadet. Utbildningarna är populära
och det är svårt att hinna med alla sexåringar. Ett urval görs men målsättningen är att
erbjuda alla utbildning.
Brandförsvaret kommer att ha mycket internutbildningar under hösten med fokus på
terror. Sedan terrorattacken i Paris har samverkan med Frankrike inletts. Brandförsvaret är
vana att arbete med svåra olyckor men de ska utbildas och öva på att utföra arbetet under
hot.
Fråga har uppkommit kring vad som gäller kring transport av barn. Samtrans extra
bemannar, vilket innebär en extrakostnad för stadsdelen, när de transporterar barn som har
svårt att vara lugna under färd och kopplar loss säkerhetsbältena. Samtarans hänvisar till
att Räddningstjänsten har sagt nej till bälten där barnen har svårare att koppla loss sig.
Brand är osäkra på vad som gäller i frågan och rekommenderar att man kontaktar
Räddningstjänsten för svar.
Samhällsplanering
Samhällsplanering beskriver samma problem som polisen när det gäller illegala
bosättningar och personer som bor i bilar. En samverkansgrupp ska tillsättas där även
trafikkontoret ska bjudas in.
Vid Lövholmen bredvid färgfabriken är det många ungdomar som håller till, främst
gymnasieungdomar. Lokalerna är nerklottrade och fönstren trasiga. Skanska äger
fastigheterna och de ska rivas men oklart när.
Enheten för ung fritid ligger under avdelningen Samhällsplanering. Enheten håller på att
byggas upp och utvecklas för att möta tonåringars behov i stadsdelen.
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Skola
Peter Bragner som är ny grundskolechef presenterar sig. Peter bokar gärna möten med
olika samverkanspartners för att få och ge ytterligare information. Peter kommer att ta
med sig en högstadierektor till loka BRÅ mötena som tidigare gjorts. Information har
inkommit kring de problem som Fruängsskolan har med den grupp barn som begår brott
och ordningsstörningar i Fruängen och Västertorp.
Äldreomsorg
Inom äldreomsorgen så har det varit en lugn sommar och start på hösten. Det har
förekommit en del stölder på äldreboenden som har polisanmälts. Den
narkotikaförsäljning kring Trekantens servicehus som rapporterats om tidigare tycks ha
upphört.
Social omsorg
Barn och ungdomsgruppen har genomgått en omorganisation som trädde i kraft den 1
september. Omorganisationen har resulterat i en viss personalomsättning med en del
uppsägningar främst bland biträdande enhetschefer, ungdomsgruppen och
mottagningsgruppen. Chefer finns nu på plats och tillsvidareanställd personal håller på att
rekryteras. Enheten har fått in erfaren personal som konsulter, visstidsanställda och
vidareanställda och alla ärenden klaras av att hanteras enligt lag och riktlinjer.
3. Återrapportering från arbetsgrupper/uppföljning av prioriteringar
Arbetsgruppen för tryggare och trivsammare centrum
Senaste mötet bokades av. Inget nytt möte har bokats in men planeras.
Arbetsgruppen för tryggare äldre
Sammanträder efter mötet. Inget att rapportera från föregående möte.
Arbetsgrupperna runt barn och unga (skola, socialtjänst, förskola, polis och fritid)
SSP – Skola, socialtjänst och polis runt tonåringar: Fruängens skola har uttryckt oro för en
grupp barn i mellanstadieålder som delas av fält, polis och socialtjänst. Barnen rör sig
mellan Fruängen och Liljeholmen, främst Fruängen och Västertorp och skapar
ordningsstörningar och begår brott. Beslutas att samverka utifrån stadsdelens
”Handlingsplan vid gängproblematik/destruktiv gruppbildning bland unga”. I övrig så
uppger skolorna att de har haft en lugn uppstart på höstterminen.
Föräldravandringar kommer att starta upp i Fruängen och Västertorp den 3 oktober.
Mälarhöjden har sedan länge en aktiv föräldrar förening som nattvandrar.
Kommunpolisen väckte frågan om säkerhetsrutiner vid skolorna, ett ämne som kommer
att följas upp vid nästa samverkansmöte.
Samba
Ingen info
Uppföljning av prioritering
Arbetet med samverkan kring destruktiv grupp barn.
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Förbättra säkerheten vid skolor.
4. Övriga frågor
Två modulhus för flyktingfamiljer planeras att byggas i Aspudden och Västertorp. Inget
definitivt beslut än men om det blir av så kommer det att troligtvis börja byggas i januari
nästa år. Boendet är tänkt för familjer vilket kan innebära att det kommer bli ett ökat antal
barn i stadsdelen.
5. Prioriteringar utifrån problembild
Arbetet med samverkan kring destruktiv grupp barn i Fruängen och Västertorp.
Samverka kring EU medborgare och illegala bosättningar.
6. Tid för möten 2017
Fredagen den 1 december (v 48) klockan 9-11.

Sekreterare
Clas Cederlid

