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1.

Sammanträdet öppnades av mötesordförande Abit Dundar,
deltagarna presenterade sig, föregående protokoll lades till
handlingarna och dagordningen godkändes.

2.

Information kring ny lokal samverkansöverenskommelse
stadsdelsförvaltning – polis och fortsatt planering.
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning kommer att
teckna en ny lokal samverkansöverenskommelse med
Lokalpolisområde Skärholmen den 28 februari. Strukturen
för hur lokala Brå och samverkansöverenskommelsen med
styrgrupp ska samverka kommer att utformas i arbetet med
att ta fram det brottförebyggande och trygghetsskapande
arbetet i det nya stadsdelsområdet. I arbetet kommer även
Älvsjö stadsdelsförvaltnings samverkansöverenskommelse
med Lokalpolisområde Globen ingå.
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3.

Aktuell uppföljning och utveckling av trygghet och
säkerhet
Se bifogat bildspel

4.

Lokala lägesbilden utifrån prioriterade områden eventuell uppdatering utifrån inkommen information
Se bifogat bildspel
Tidigare prioriteringar i samverkansöverenskommelsen och
insatser utifrån lägesbild kvarstår fram tills den 28 februari
då ny samverkansöverenskommelse tecknas.
I den nya samverkansöverenskommelsen kommer
prioriteringar göras utifrån den lokala lägesbild som tagits
fram.

5.

Beslutade insatser

6.

Övrigt
Skärmtaket i Liljeholmen kan nu flyttas om det finns annan
plats för taket.
Frågan om hur vi ska hitta medel för någon form av
workshop eller likdanande för stimulera och utveckla den
operativa samverkan som bedrivs kvarstår. Förvaltningen
ser över vilka alternativ som finns.

7.

Kommande möten
Plats: Besöksrum 1, plan 9, Telefonvägen 30
Tid: Torsdagen 14 maj 2020 kl. 15.00 – 17.00

Kontakt:

Hägersten-Liljeholmens lokala
brottsförebyggande råd 2020-02-20

Clas Cederlid 08 508 23 326
clas.cederlid@stockholm.se

