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Hägersten-Liljeholmens lokala brottsförebyggande råd 180518
Närvarande: Peter Bragner, Malin Lehammer, Linda Palo, Marja Kammouna, Jessica

Jormtun, Anders Carstorp, Toni Mellblom och Clas Cederlid
Meddelat förhinder: Abit Dundar, Gunilla Davidsson och Joacim Ifver.

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 är nu reviderad och lades till handlingarna på
nämndsammanträdet den 15 mars. Polis och förvaltning fortsätter att uppdatera den lokala
lägesbilden varannan vecka. I slutet av varje månad så kommer förvaltningens
kommunikatör vara med för att tillsammans med polis planera för kommande månads
kommunikation. Polis och förvaltning ska se över rutinerna för uppdatering av lägesbild
för att effektivisera uppdatering och samverkan.
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Hägersten-Liljeholmens lokala handlingsplan mot våldsbejakande extremism (VBE) är nu
reviderad och presenteras i tertialrapport 1. I uppdateringen av den lokala lägesbilden
framkommer en del rasistiskt klotter samt några personer som uttryckt högerextrema
åsikter. Rutiner för orosanmälan har tagits fram centralt i staden. Handlingsplanen och
övrig info kring VBE finns på intranät och Stockholms stads hemsida.
Trygg hela veckan

YOLO – ta hand om ditt liv
YOLO är fullt implementerat i stadsdelsområdet. Fältassistenterna genomför programmet
i åk 7 i alla stadsdelens skolor.
ROS – respekt och självrespekt, normer kring sexualitet bland ungdomar
ROS är liksom YOLO fullt implementerat i stadsdelsområdet. Fältassistenterna genomför
programmet i åk 8 i alla stadsdelens skolor.
Närmiljövandringar

Den 14 mars genomfördes närmiljövandring i Västertorp och den 22 mars i Fruängen med
god uppslutning. Förvaltningen fick in mycket information av invånarna. Många beskrev
både Västertorp och Fruängen som trygga områden. I framför allt Västertorp fick
förvaltningen in information från invånare om vad de upplevde som otryggt i området och
vad som kunde förbättras i den fysiska miljön. Utifrån inkommen information och analys
av övrig information och statistik så har förvaltningen ansökt om medel för
trygghetsskapande åtgärder som beskriv under punkten Samhällsplanering.
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Polis
Ravefesterna i Vinterviken har börjat igen. Svårt att komma tillrätta med problematiken
och stoppa festerna. Polisen ska träffa företrädare för Vintervikens förening tillsammans
med förvaltningen.
MTR har informerat om att det är barn och ungdomar som åker mellan vagnarna och på
tunnelbanans tak på röda linjen. Information har gått ut till skolor och vårdnadshavare.
Ungdomar och unga vuxna tar sig in i Färgfabriken, Gröndal och klättrar på taken, utför
skadegörelse, klotter etc.
McDonalds i Liljeholmen har problem med ordningsstörningar. Campus Liljeholmen har
problem med ordningsstörningar, droger och obehöriga som vistas på området och skapar
problem. Polis och förvaltning ska kartlägga och se över former för samverkan med
McDonalds och Campus Liljeholmen
Problemet med den grupp flickor i stadsdelsområdet som har ett destruktivt beteende
kvarstår. Det har dock blivit bättre, fält och socialtjänst har lagt ner mycket resurser på att
jobba med gruppen.
Skolorna i stadsdelsområdet kommer att få kontaktpolisen till ht.
Statistiken för inbrott visar att det har varit få inbrott senaste tiden i stadsdelsområdet.
Modus för flertalet av inbrotten är att de går in via balkongdörren.
Eventhuset i Västberga har problem med droger på de fester som arrangeras. Polisen ska
ha dialog med dem.
Brand
Ingen information.
Samhällsplanering
Förvaltningen har ansökt om investeringsmedel för trygghetsskapande åtgärder i form av
effektbelysning runt Trekantsjön/Liljeholmen, hundrastgård i Västertorp, omgestaltning
av allmän plats i Västertorp samt ny växtlighet kring gångtunnel. Besked lämnas i juni.
Boplatsen i Nyboda är inte länger kvar.
Enheten för ung fritid har nu två fritidslotsar som delar tjänsten mellan att jobba som
fritidlots och fritidsledare på stadsdelsområdets fritidsgårdar.
Skola
Skolorna har det relativt lugnt. Skolan delar oron som polisen informerat om gällande den
destruktiva gruppen flickor. Det förekommer en del högerextremt klotter och elever som
uttrycker högerextrema åsikter samt ”buskörande” på moped utan hjälm.
Hösten 2019 ska Blommensbergskolan renoveras. Eleverna kommer att flyttas till
Kilaberg. Renoveringen planeras pågå fram till 2029.
Det pågår byggnationer vid skolan vid Midsommarkransen och en paviljong kommer att
användas under tiden.
Äldreomsorg
Lugnt inom äldreomsorgen. Samverkansmötena Tryggare äldre kommer nu att förläggas
till pensionärsrådets möten två gånger per termin med start den 5 juni.
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Social omsorg
Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö ska bilda ett centrum mot våld i nära
relationer. Centret kommer att ligga i Skärholmen där även Hägersten-Liljeholmens
myndighetsutövning mot våld i nära relation kommer att ingå. Centret ska startas upp
någon gång i augusti-september.
BoU har haft en något turbulent period med omorganisation. Det är nu lugnt på enheten
och tiderna för förhandsbedömningar och utredningar hålls. I medarbetaenkäterna uppger
socialsekreterare i BoU och inom äldreomsorgen en hög grad av trivsel.
Gruppen nyanlända är stor i stadsdelsområdet vilket påverkar arbetsbelastningen. Många
av dem bor i Bjällerkransen. I de fall de blir av med sitt boende hjälper socialtjänsten till
med att slussa vidare till andra former av boenden. Personal har anställts för att ge stöd till
integration och samverkan med föreningslivet har etablerats.
Förskoleavdelningen
Ingen information.
Info om övergripande förebyggande arbete, STAN-programmet
Stockholms stads nya ANDT-program 2018-2021 är klart och ska upp till beslut i juni
(troligtvis). Förvaltningen har bildat en styrgrupp för ANDT frågor. En arbetsgrupp ska
bildas för att på ett tydligt sätt knyta mål och delmål i programmet till
stadsdelsförvaltningens arbete.
Stockholmsenkäten 2018 resultat släpps i juli och kommer på stadsdelsförvaltning- och
skolnivå i november.
3. Återrapportering från arbetsgrupper/uppföljning av prioriteringar
Arbetsgruppen för tryggare och trivsammare centrum
Den 6 april hölls möte för arbetsgruppen för tryggare trivsammare centrum. På mötet
diskuterades trygghet i Västertorp och i övriga stadsdelsområdet. Få aktörer kom på mötet
och förvaltningen ska se över formerna för mötet för att få till en mer aktiv samverkan.
Arbetsgruppen för tryggare äldre
Beslutat att arbetsgruppen för tryggare äldres möten ska förläggas till pensionärsrådet. De
kommer att hållas två möten per termin. Första mötet kommer att hållas den 5 juni.
Arbetsgrupperna runt barn och unga (skola, socialtjänst, polis och fritid)
SSP
Som beskrivs ovan så finns viss oro kvar kring gruppen flickor som har ett destruktivt
beteende.
En del skolor upplever det som svårt när nyanlända fyller 18 år och måste byta boende.
Arbetet med gemensam drogpolicy för skolorna i stadsdelen fortsätter.
Samba
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Elevhälsovården upplever att många elever lider av psykisk ohälsa. Första linjens
psykiatri, Liljeholmens vårdcentral är nu med i samverkansgruppen.
4. Övriga frågor
Ordningsvakter för ett tryggt och säkert Stockholm
Stockholms stad har beslutat att det ska finnas mobila ordningsvakter att tillgå för de olika
stadsdelsförvaltningarna i Stockholms stad. För att få verka som ordningsvakt krävs att de
har tillstånd enl. LOV 3. SLK har utifrån lokala lägesbilder ansökt om LOV 3 för
geografiska områden i de olika stadsdelsområdena. Aktuella områden för HägerstenLiljeholmen är Västertorp, Fruängen och Liljeholmen.
Statistik
Stadsdelsförvaltningen får statistik på begångna brott i stadsdelsområdet från SLK.
Beslutas att statistiken ska presenteras och gås igenom på lokala Brå mötena.
5. Prioriteringar utifrån problembild
Förvaltningen och polisen kartlägga och analysera problemen kring Campus Liljeholmen
och McDonalds Liljeholmen.
6. Tid för möten 2018
Plats: Besöksrum 1, plan 9, Telefonvägen 30
Fredagen den 21 september kl. 9-11
Fredagen den 7 december kl. 9-11

Sekreterare
Clas Cederlid

