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Hägersten-Liljeholmens lokala brottsförebyggande råd 171201
Närvarande: Jessica Jormtun, Peter Bragner, Malin Lehammer, Anders Carstorp, Linda Palo,
Marja Kammouna och Clas Cederlid
Meddelat förhinder: Hanna Bjärgård, Lars Svärd
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
Samverkansöverenskommelsen har reviderats men inte beslutad än. Polisen tar beslut om
sina aktiviteter den 7/12 och beslut kring samverkansöverenskommelsen planeras tas den
12/12. Stadsdelen Västertorp och ungdomar planeras bli två nya prioriterade områden i
Hägersten-Liljeholmen. Inbrott och trafik tas bort som prioriterade områden men arbetet
med problematiken fortsätter som tidigare inom ordinarie linjeverksamhet.
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Hägersten-Liljeholmens handlingsplan mot våldsbejakande extremism (VBE) är tagen och
ska nu implementeras. Preventionssamordnaren är VBE samordnare i stadsdelsområdet.
En arbetsgrupp är tillsatt med representanter från Enheten för ung fritid, Kommunpolis,
Teamet mot våld i nära relation, Vuxenenheten och Enheten för ekonomiskt bistånd.
Arbetsgruppen ska kompletteras med representanter från Barn och ungdomsgruppen och
skolan. Arbetsgruppen håller på att ta fram rutiner och flödesschema för arbetet mot VBE
parallellt med att det jobbet görs centralt i staden.
Trygg hela veckan
YOLO - ta hand om ditt liv
RoS - respekt och självrespekt, normer kring sexualitet bland ungdomar

Fältassistenterna fortsätter att erbjuda YOLO till årskurs sju och RoS till årskurs åtta.
Skolorna är positiva till att fältassistenterna kommer och genomför programmen i
skolorna. Samarbetat fungerar mycket bra men i enstaka fall uttrycker fältassistenterna att
de behöver skolans stöd för att genomföra programmet på bästa möjliga sätt. Två nya
fältassistenter har rekryterats och det är nu sammanlagt fem fältassistenter vilket
underlättar samverkan med skolorna.
Närmiljövandringar

Närmiljövandring arrangerades i Liljeholmen den 26 september där representanter för
stadsdelsförvaltningen, polisen, Trafikkontoret och nio invånare deltog.
Minnesanteckningar från närmiljövandringen finns diarieförda.
Stadsdelsförvaltningens nästa närmiljövandring planeras att äga mm i Västertorp någon
gång i början av 2018. Stadsdelsförvaltningen samverkar även med Stiftelsen Tryggare
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Sverige som har fått i uppdrag av SL att göra en trygghetsanalys av tunnelbanestationen
Västertorp.
Polis
Polisen har ett bra samarbete med stadsdelsförvaltningen, BoU och Enheten för ung fritid.
Samverkansplanen kring den destruktiva gruppbildningen bland barn och ungdomar i
Fruängen och Västertorp har haft effekt. Samverkan och insatser har bidragit till att det
har blivit lugnare och oron har minskat.
Polisen har uppgifter om att det förekommer personrån mot yngre ungdomar efter skoltid
vid Trekantsparken och att det i Fruängen förekommer personrån där det är unga vuxna
som med vapen rånar ungdomar/unga vuxna. Polisen behöver få in signalement för att
kunna hitta gärningsmän.
Det förekommer en del narkotika på gymnasieskolorna i Liljeholmen men även på
grundskolorna. Polisen jobbar med att störa ut narkotikaförsäljningen kring campus
Liljeholmen. Gymnasieskolorna samverkar med fastighetsägare och har anställt
trygghetsvärdar från Lugna Gatan. Hägerstens församling har samverkan med
elevhälsovården från gymnasieskolorna.
Bland pensionärer i stadsdelsområde så har det förkommit att de släppt in personer som
uppgett att de kommer från hemtjänsten och att de sedan har blivit bestulna i hemmet.
Polisen ska försöka nå ut till äldre och erbjuda ”Försök inte lura mig” och eventuellt
erbjuda trygghetsvandringar som riktar sig till äldre.
Brand
Ingen information.
Samhällsplanering
Under hösten har illegala bosättningar uppmärksammats i stadsdelsområdet bland annat
vid Nybohov. Olika aktörer är ansvariga för olika områden och samverkan mellan
aktörerna behöver utvecklas. Gruppen tiggare bor nu mycket i bilar, problem uppstår med
bland annat avföring då de ska uträtta sina behov i parker etc. Polisen jobbar aktivt med
att avvisa bosättningar i bilar. Diskussion förs med bland annat parkingenjörema hur
tryggheten ska ökas i Trekantparken, vilka trygghetsskapande åtgärder bör vidtas.
Information har inkommit om att belysningen i Vintervikshallen ofta lyser på nättema
vilket ska ses över och åtgärdas. Västertorpsskolan ska byggas ut och det kommer även att
bli byggnationer vid Västertorps tunnelbanestation.
Skola
Mälarhöjdens skola bombhotades den 29/11. Hotet skedde på en amerikansk chatsite.
Polisen gjorde bedömningen att det inte var något alvarligt hot och att det inte förelåg
någon risk att hotet skulle verkställas.
Blommensbergsskolan har fått en ny rektor. Skolan ska byggas om ht 2019 och
undervisningen kommer då att flyttas till Kilaberg.
Misstanke om sexuellt övergrepp på Aspuddens skola och den misstänkta
gärningsmannen är avstängd. Polisen har varit på skolan och informerat om vad som
gäller polisiärt. Bra att vara medveten om att sociala medier spelar en viktig roll i sådan
här ärenden.
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Nybohovsskolan har en problamtiks situation med en grupp föräldrar som agerar starkt
och upplevs som hotfulla av personalen. Gruppen använder sig av information kring elev
på negativt sätt och har gjort ett stort antal anmälningar till skolinspektionen och använt
sig av en journalist identitet. Anmälningarna saknar grund och polisen är sedan tidigare
insatta i ärendet.
Mälarhöjdens rektor Micael Pettersson fortsättningsvis att vara med på lokala BRÅ som
rektorsrepresentant.
Skolan vill ha in verksamhet i lokalerna under eftermiddagar och kvällar. Möte kommer
att bokas med skola och Avdelningen för samhällsplanering.
Äldreomsorg
Lugnt inom äldreomsorgen. Ska hjälpa till och försöka nå ut med ”Försök inte lura mig”
till äldre.
Social omsorg
Trygghetsfrågor inom LSS behöver ses över.
Info om övergripande förebyggande arbete, STAN-programmet
Det nya ANDT programmet är klart och Socialnämnden fattar beslut om det den 12
december.

3. Återrapportering från arbetsgrupper/uppföljning av prioriteringar
Arbetsgruppen för tryggare och trivsammare centrum

Senaste mötet bokades av. Nytt möte kommer att bokas in efter årsskiftet.
Arbetsgruppen för tryggare äldre

På senaste mötet diskuterades hur man ska nå ut med programmet ”Försök inte lura mig”
och om man kan använda sig av stadsdelsförvaltningens kommunikatörer. Utformningen
av arbetsgruppen tryggare äldres möten ska ses över och synpunkter från pensionärsrådet
inhämtas.
Arbetsgrupperna runt barn och unga (skola, socialtjänst, polis och fritid)

Samverkan kring de barn och ungdomar som skapar oro i Fruängen och Västertorp
fungerar bra och har gett effekt. Minskad oro kring barnen i mellanstadieåldern.
Aspuddens och i viss mån Blommensbergs skola har problem med flickor som agerar ut
och bråkar. Skolan får även påhälsning av flickor som inte går i skolan som kommer dit
för att bråka. Skolorna samverkan med polis och socialtjänst för att komma tillrätta med
problemet.
Mälarhöjdens skola har utsatts för bombhot som beskrivs ovan.
Samba

Samverkan kring barn och ungdomar som skapar oro i Fruängen och Västertorp har haft
effekt. Samverkan kring psykisk hälsa ska utvecklas.
Uppföljning av prioritering
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Arbetet med samverkan kring destruktiv grupp barn.
Förbättra säkerheten vid skolor.
4. Övriga frågor
Efter nyår kommer Gunilla Davidsson avdelningschef Förskoleavdelningen och Micael
Pettersson rektor Mälarhöjdens skola ingå i lokala BRÅ.
Arbetet kring Mötesplats Liljeholmen fortgår. Svårt att få tillgång till lokaler då staden
saknar egna lokaler i Liljeholmen. Långsiktig plan. Kulturförvaltningen är intresserad och
bibliotek vill få lokaler. Svårt för stadsdelsområdet att lösa lokalfrågan och tankar finns
kring att det kanske måste till ett större stadsövergripande grepp för arbetet med
Mötesplats Liljeholmen.
5. Prioriteringar utifrån problembild
Samverkansöverenskommelsen, revidera och arbeta utifrån prioriteringar, Trygghetsfrågor
inom LSS och förekomsten av narkotika kring gymnasieskolorna i Liljeholmen.

6. Tid för möten 2018
Plats: Besöksrum l, plan 9, Telefonvägen 30
Fredagen den 23 februari kl. 9-11
Fredagen den 18 maj kl. 9-11
Fredagen den 21 september kl. 9-11
Fredagen den 7 december kl. 9-11

Sekreterare
Clas Cederlid

