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Trygghetsskapande arbete i Nybohov
Svar på skrivelse från (L) och (M)
Förslag till beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Liberalerna och
Moderaterna.
Sammanfattning
Med anledning av en skottlossning i Nybohov föreslår Abit Dundar
m.fl. (L) och Anette Hellström m.fl. (M) i en skrivelse att
förvaltningen uppdras att till nämnden inkomma med en skriftlig
rapport om utförda och planerade åtgärder och aktiviteter på kort
och lång sikt, samt tidsplan kring hur uppföljningen av dessa sker.
Hans Tjernström (C) och Lovisa-Teolinda Pettersson (KD)
instämde i skrivelsen med ett ersättaryttrande.
Stadsdelsförvaltningen har intensifierat arbetet med social och
situationell prevention i området. En rad brottsförebyggande och
trygghetsskapande insatser planeras och har vidtagits. I samverkan
med polisen uppdaterar förvaltningen kontinuerligt den lokala
lägesbilden.. För ytterligare insatser söker förvaltningen central
avsatta medel för trygghetsskapande insatser.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för samhällsplanering. De
fackliga organisationerna informeras vid samverkansgrupp den 11
september.
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Ärendet
I samband med skottlossningen i Nybohov har förvaltningen svarat
på olika frågor och uttalat sig i media avseende olika åtgärder. För
att få en helhetssyn föreslår Abit Dundar m.fl. (L) och Anette
Hellström m.fl. (M) att förvaltningen uppdras att till nämnden
inkomma med en skriftlig rapport där de beskriver det
trygghetsskapande arbetet i samband med skjutningen i Nybohov.
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Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningens trygghetsarbete
Stadsdelsförvaltningen bedriver ett kontinuerligt
brottsförebyggande arbete i hela stadsdelsområdet. Detta sker
framför allt inom ramen för stadsdelsförvaltningens
samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde Skärholmen i
vilket Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde ingår.
Stadsdelsområdets preventionssamordnare har regelbundna möten
och samarbeten med kommunpolisen för att planera, genomföra
och följa upp de insatser som beskrivs i
samverkansöverenskommelsen.
Nybohov tillhör stadsdelen Liljeholmen och är redan sedan tidigare
ett prioriterat område i samverkansöverenskommelsen mellan
stadsdelsförvaltningen och polisen.
Händelseförlopp Nybohov
I Nybohov vid Nybohvsbacken/torget har det under perioder funnits
problem med ordningsstörningar och droghandel. Under sommaren
2018 har det skett en ökning av problematiken och en stegrad oro
kring detta. Med anledning av detta hade förvaltningen kontakt med
kommunpolisen den 7 augusti och kom överens om en tät
uppföljning av lägesbilden, påskynda den sedan tidigare planerade
platssamverkan Liljeholmen och att fältassistenterna skulle öka sin
närvaro i området.
Den 9 augusti uppstod konflikt mellan två män i hissen upp till
Nybohov. En av männen försvann från platsen och återvände en
stund senare till torget beväpnad med pistol och ett skott avlossades
utan att träffa. Skottlossningen skedde i närheten av en förskola, där
personalen agerade enligt uppgjorda rutiner och genomförde en s.k.
inrymning.
Enligt polisens uppgifter hänger sommarens oroligheter och
droghandeln inte samman med skottlossningen utan är helt separata
händelser.
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Genomförda, planerande och pågående aktiviteter
Efter skottlossningen den 9 augusti intensifierades samverkan med
polisen och förvaltningens trygghetsskapande insatser påskyndades.
Måndagen den 13 augusti hölls ett möte på stadsdelsförvaltningen
med anledning av skottlossningen och dagen efter besökte
förvaltningens preventionssamordnare tillsammans mec utredare på
avdelningen för samhällsplanering och kommunpolis Nybohov för
att få en lägesbild och se över tänkbara trygghetsskapande insatser.
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Onsdagen den 15 augusti besökte parkingenjör och parkentreprenör
Nybohov för att se över var bommar kunde placeras och kontakt
togs med trafikkontoret. Samma vecka påbörjades slyröjning och
extra städning i naturområdena runt Nybohov. Förvaltningen
kontaktade lokala aktörer i Nybohov för information och
samverkan. Den 21 augusti påbörjades arbetet med att beskära
större träd i naturområdena runt Nybohov för att öka sikten och
tryggheten.
Fältassistenterna och polisen har sedan skottlossningen ökat sin
närvaro i Nybohov. Fältassistenterna har också planerat starta
nattvandring i Liljeholmendär Nybohov ingår. Bommar har beställts
och kommer sättas upp på parkvägar i området i syfte att förhindra
bilkörning på parkvägarna.
Den 3 september 2018 påbörjades ”Platssamverkan Liljeholmen”,
som samlar olika aktörer för att tillsammans jobba praktiskt med
trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder runt en speciell
plats, i det här fallet Liljeholmen/Nybohov. Stadsdelsförvaltningen
är samordnare för träffarna i samverkan med kommunpolisen.
I Platssamverkan Liljeholmen ingår viktiga aktörer i området som
exempelvis Citycon, Campus Liljeholmen, Liljeholmens
företagarförening, SL, MTR, ordningsvakter, SHIS, Stödboendet i
Liljeholmen, Svenska kyrkan, fältassistenter,
preventionssamordnare, parkingenjörer m.fl.
Platssamverkan Liljeholmen har samverkansmöten en gång i
månaden. Aktörerna samverkar kring olika aktiviteter/insatser och
följer upp beslutade och genomförda insatser över tid.
Platssamverkan Liljeholmen inkluderar samverkan med invånare
och nattvandrare i form av information, dialog och
närmiljövandring.
Sammanfattning av genomförda och planerade åtgärder
Nedan följer en punktvis sammanfattning av de åtgärder som redan
genomförts sedan tidigare, åtgärder som har genomförts med
anledning av droghandel, oro och skottlossning samt händelser som
ska genomföras i Nybohov med omnejd.
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Tidigare genomförda åtgärder
 Nytt utegym samt en trappa från Trekantsparken upp till
Nybohovsbacken (2016)
 Närmiljövandring (september 2017)
 Naturvård kring Trekantens södra sida och förskolan Hovet
(2017)
 Betongsuggor på parkvägarna kring vattentornet på
Nybohovsbacken för att hindra fordon från att köra in
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bakom vattentornet i syfte att stoppa drogförsäljning.
Suggorna togs bort under vintern men ersattes under våren
med permanenta bommar. (2017-2018)
Vegetationsröjning kring vattentornet i trygghetsskapande
syfte. (2018)

Genomförda åtgärder efter den 9 augusti
 Ytterligare slyröjning för att öka sikten runt omkring
vattenreservoaren
 Extra städning runt vattenreservoaren
 Extra naturmarksvård för att öka sikten på parkvägarna i
slänten ner mot Trekanten
 Extra städning vid grillplatsen
 Extra slyröjning vid lekplatsen vid skolan
 Extra slyröjning runt bergbanans utgång nere i
Liljeholmen/Trekantsparken
 Ansökan om LOV 3, förordnandeområde Nybohov.
 Platssamverkan Liljeholmen
 Fältassistenterna har ökat sin närvaro i området
Planerade åtgärder
 Sex nya vägbommar (som är vikbara men lämnar skador på
fordonet när det kör genom, detta för att inte hindra våra
driftfordon men samtidigt försvåra för andra) sätts upp på
parkvägarna som kopplar samman Nybohov med
exempelvis Hägerstensvägen och kan utgöra flyktvägar vid
olovlig körning.
 Ansökan till staden centralt om Trygghetsmedel för
investeringar tillsammans med Trafikkontoret i samband
med tertialrapport 2
 Närmiljövandring (under hösten 2018)
 Nattvandring (start 24 september)
Det löpande förebyggande arbetet bland ungdomar mot brott,
alkohol, narkotika, doping och tobak är ständigt pågående. Arbetet
bedrivs bland annat genom de öppna fritidsverksamheterna på
ungdomsgårdar, men även genom uppsökande verksamhet.
Fältassistenter rör sig bland ungdomarna på kvällar, helger och
dagtid men arbetar också tillsammans med skolorna t.ex. med
programmet YOLO (You Only Live Once) som är ett förebyggande
program mot droger.
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Arbetet med att öka tryggheten i Nybohov kommer också att
avrapporteras och diskuteras på mötena för Hägersten-Liljeholmens
lokala brottsförebyggande råd.
Anders Carstorp

Linda Palo
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Stadsdelsdirektör

Avdeningschef

Bilaga
Skrivelse från (L) och (M) om trygghetsskapande arbete i Nybohov
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