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Hej!
Jag foreslar att stadsdelsnamnden ska arbeta for att skynda pa rivningen av den
nedlagda Bergholmsskolan i Bagarmossen. Skollokalerna star tomma och ska rivas,
men rivningen drojer.
Det har brunnit i byggnaden flera ganger, manga av fonsterrutorna ar krossade och
det ar klotter pa fasaden. I varas informerade Polisen foraldrar i stadsdelen om
problem med att barn och ungdomar i 10-14-arsaldern uppehaller sig runt och i
byggnaden. Enligt en artikel i Soderort Direkt i juni onskar Polisen att rivningen av
skolbyggnaden ska ske sa snart som moj ligt. Se artikeln har:
• https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/brev-till-foraldrar-ska-stoppaskolbrander/repsej !Kzh5Hj45DMP49SLso7IDg/
Skolbyggnaden ags av SISAB. Bolaget uppgav i lokala medier i varas att rivningen
skulle starta under sommaren, men annu har ingenting hant. Se artiklarna har:
• https://mitti.se/nyheter/agarna-brandharjade-skolan/?
omrade=hammarbyskarpnack
• https ://www.stockholmdirekt.se/nyheter/ da-rivs-ode-sko la-ibagarmossen/repsdD ! x@x YYxJel nC@Leh U i9yb T g/
Jag foreslar att stadsdelsnamnden sa snart som mojligt kontaktar fastighetsagaren
SISAB och uppmanar dem att starta rivningen. Om det finns andra atgarder som
stadsdelsnamnden kan vidta for att skynda pa rivningen sa skulle det ocksa vara
bra.
Jag bifogar Polisens brev till vardnadshavare fran i maj och nagra bilder som visar
hur skolbyggnaden ser ut. Bilderna ar tagna den 29 oktober.
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LPO Globen

Till vardnadshavare for barn som gar i skola i
Bagarmossen och Skarpnack,

De senaste veckorna har vi haft ett antal incidenter och brott i rivningsfastigheten fore detta Bergholmsskolan. Det har rort sig om mer eller mindre allvarliga brander och skadeqorelser. Hade branderna inte snabbt slackts av raddninqstjansten kunde de ha tagit en ande med forskrackelse.
Den information jag har fatt fran mina kollegor, skolorna och Sisab ar att de
som uppehallit sig olovligen i fastigheten i huvudsak ar barn i mellan 1 O och
14 ar. Det tycks rora sig om ett stort antal individer som till och fran befinner
sig runt och ibland inuti fastigheten.
De brott som kan bli aktuella ar mordbrand, allmanfarliq odelaggelse, skadeqorelse, olaga intranq och annat. Det kan vara bra att beratta for barnen att
den som beqar brott fore femton ars alder inte kan straffas men hen kan bli
skyldig att betala skadestand, naqot som kan bli omfattande om naqot av det
jag beskriver har hander.
Genom detta brev viii jag be er att samtala med era barn om riskerna man
utsatter sig sjalv och andra for genom att befinna sig i fastigheten. Sarskilt viii
jag understryka risken med hur snabbt eld sprider sig. Om elden far taste i
fastigheten accelererar spridningen mycket fort. Risken att man inte hinner ut
ar overhanqande. Om fastigheten blir overtand finns ocksa en stor risk att den
sprider sig till intilliggande bostadshus och till naturornradena som nu ar
mycket torra. Faran ar uppenbar.
Jag pekar inte pa naqot satt ut naqra specifika barn, det kanns dock mycket
anqelaqet att na ut med informationen till er vardnadshavare, inte minst for
barnens egen skull, det finns saklart ocksa rnanqa andra farer med att befinna
sig i en rivningsfastighet som ar stanqd for allrnanheten.
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polisen.se
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registrator kansli@polisen.se

Mina kollegor besoker adressen lopande och Sisab har ofta patrullerande
vaktare pa adressen. Vi kommer dock inte kunna ha en hundraprocentig
tackninq varfor vi behaver ert engagemang i denna fraqa. Prata med barnen
och skapa en medvetenhet om riskerna. Besok ocksa qarna narornradet
sjalva.

Jag hoppas att vi pa detta satt kan forebygga framtida oonskade handelser:
Detta brev ar skrivet i samverkan med de respektive skolledningarna samt
Sisab.

Med vanliqa halsninqar
Hampus Johannessen
Kommunpolis
Lokatpolisornrade Globen
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Hej!
Jag vill att Skarpnacks stadsdelsnamnd overvager byggandet av en multiplan pa
Skarpnacksfaltet.
En multiplan ar en mindre inhagnad plan med konstgrasunderlag och med vaggar
runt om. Den kan anvandas for Volta-spel (fotboll med vaggar), basket och mycket
annat.
Exempel pa sadana finns i skolan vid Bagarmossen och vid Sandakraskolan. A ven
Trager i Bagarmossen har en fin inhagnad plan.
Utrymme for basketspel ar det ont om i Skarpnack, Den plan som finns i
Kaninparken har vass hard asfalt. Fotbollsspel med vaggar finns det inte mojlighet
till alls i Skarpnack men det ar en mycket popular sport och bygget av en sadan
plan skulle verkligen uppskattas.
Nara Kaninparken ar en plats, eller varfor inte bredvid grusplanen, Tatorps
bollplan.

Exempel: http://www.swerink.se/vara-produkter/multisport/
image.png

Medborgarforslag: Aterinfor faltasaistenter i Skarpnack
Av Stockholms 14 stadsdelar ar Skarpnack den enda som inte har faltassistenter, Detar en
forlust for stadsdelen. Vi som skriver detta bor alla i Skarpnacks stadsdel och ar eller har
varit faltassistenter i Stockholms stad. Vi anser att faltassistenter behaver aterinforas i
Skarpnacks stadsdel!
Skarpnacks faltassistenter forsvann 2009 och ersattes, till viss del, av Skarpnackslyftet,
Malsattninqen med Skarpnackslyftet var att minska otrygghet bland boende i ornradet
Bagarmossen-Skarpnack samt verka stoojande for ungdomar och deras familjer. Fokus var
att minska missbruk, kriminalitet samt nedskrapninq/storande av ordningen.
Stiftelsens omradesvardar ar en del i Skarpnackslyftet och de gar ett fantastisk arbete med
detta men de ersatter inte faltassistenter. De jobbar frarnst ute under kvallstid och deras
rnalqrupp ar unga vuxna (cirka 18 - 27). Skarpnackslyftet gynnar inte heller hela stadsdelen,
utan endast Bagarmossen och Skarpnack,
Faltassistenter skulle arbeta med betydligt yngre personer, cirka 11 - 18, och aven over hela
stadsdelen. Kvallstid blir de ett perfekt komplement till stiftelsens ornradesvardar men de qor
mycket mer an att arbeta uppsokande och trygghetsskapande ute.
Faltassistenter jobbar preventivt pa universell, selektiv och individuell niva, En stor del av
tiden laggs ofta i skolor dar de har mojliqhet att na de fiesta av stadsdelens unga. Detta
uppnas genom att delta pa sarnverkansmoten med personal och ledning och genom att halla
strukturerade lektioner i amnen som tex. HBTQ+, valdsprevention, [amstalldhet, ANDT,
psykisk ohalsa och sex och samlevnad. Faltassistenter arbetar relationsskapande i
korridoren, i klassrummet och ute i stadsdelsornradet.
Faltasststenter har ocksa mojlighet att fortsatta kontakten utanfor skolan genom individuella
kurativa samtal eller aktiviteter med olika grupper dar de jobbar motiverande och
vaqledande, Vid behov hanvisar de vidare till bland annat vardnadshavare, skolkurator,
socialtianst eller ungdomsmottagning.
Faltassistenter samverkar med sa gott som samtliga professionella och vuxna i ungas narhet
som polis, socialtjanst, skolpersonal, foreningsliv, fritidsledare etc. Faltassistenterna arbetar
ocksa aktivt med vardnadshavare genom foraldrarnoten, foraldraqrupper och genom andra
forum for att forebygga an mer. Det finns ingen annan yrkesgrupp som kan ersatta
faltassistenter och den helhetsbild de ofta far om olika ungdomar, trender och tendenser.
Arbetet bygger pa frivillighet. Det ska aldrig vara tvingande eller en insats att traffa en
faltassistent. Detar inte en beqransninq som manqa kanske tror utan snarare en styrka med
rollen. En ungdom som inte viii prata idag kanske viii det nasta vecka eller om ett halvar. Det
galler att tanka langsiktigt och helt enkelt finnas kvar.
Faltassistenter ar varken poliser eller ordningsvakter. De kan inte forvantas ga in och stora
kriminella gang. Darernot kan de forsvara rekryteringen av yngre ungdomar som ser upp till

dessa personer genom att erbjuda andra alternativ och tidigt prata om destruktiva
konsnorrner.
Med bakgrund av allt detta ar det oerhort sorgligt att lasa citatet fran avdelningschefen pa sid
75 i Ersta Skondals Hogskolas rapport om Skarpnackslyftet:
"Vi tankte att far vi ut det av faltarna som vi viii ha? Nej, tyckte vi. Dear ute pa skolorna och
pa allmanna platser och ror sig, men de bedriver inget behandlingsarbete. De gar inte in i
gangen och stor utan de arbetade frarnst med dem som kommer fram till dem. De arbetade
lite for passivt. Vi hade modiga politiker som trodde pa oss."
Avdelningschef, avdelningen for individ- och familjeomsorg, 2015
Detar alltid svart att visa vilka effekter ett forebyggande arbete ger eftersom det ar omojligt
att veta vad som hant om det inte gjorts nagot alls. Av den anledningen ar det viktigt att vi
har modiga politiker nu som vaqar satsa pa faltassistenter och langsiktiga vinster!
Bade for stadsdelens invanare men aven sarnnallsekonomiskt. Nar det galler kriminalitet
kostar en gangmedlem 23 miljoner kronor, en skjutning 75 miljoner kronor och ett kriminellt
gang 530 miljoner kronor (utrakninqar av nationalekonomen lngvar Nilsson vid lnstitutet for
socialekologisk ekonomi). Ett sjalvrnord beraknas kosta 18,6 miljoner (Raddningsverket
NCO 2004:7) eller 2,5 miljoner usd (WHO).
Med en egen faltgrupp skulle Skarpnack aven inga i det natverk som alla andra 13
faltgrupper i Stockholms stads armed i samt kunna fa ett kunskapsutbyte, inte bara i
Stockholm stad, utan med hela landet genom RiF (Riksforbundet for faltarbete). ldag star
Skarpnack helt utanfor detta och ar inte en del av det informationsutbyte som sker dar. Bade
ungdomar och problematik ror sig mellan olika stadsdelar och det skulle gynna hela
Stockholms stad om det fanns en faltgrupp i Skarpnack,
Skarpnack ar en stadsdel med snabbt tilltagande ung befolkning. Antal unga mellan 11 och
18 har okat fran 3264 ar 2014 till 3731 forra aret, Prognosen visar att det kommer fortsatta
aka: 2023 beraknas antalet vara over 4200. Vi behaver en val utvecklad uppsokande
verksamhet som aktivt arbetar for att forhindra att dessa barn och unga far illa.
Faltassistenter ar professionella socialarbetare, manqa med erfarenheter fran andra delar av
socialtjansten, med fokus pa uppsokande, forebyggande och relationsskapande arbete. Dar
unga och deras natverk kan fa stod och hjalp pa ett satt som ingen annan yrkesroll kan
erbjuda. Detar bade en service till unga och ett start varde for hela stadsdelen.
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