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1. Mötet öppnas
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Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
Val av justerare: Annika Friberg och Rashid Mohammed
2. Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.
3. Lägesbild polisen
Therese Skoglund Shekarabi ger en bild av läget i Järva. Det
är ett flertal konflikter i området koncentrerat till Tensta.
Lpo Järva kommer att få viss förstärkning från andra delar
av landet med både yttre resurs och för grova
brottsutredningar.
Arbetet med att förebygga nyrekrytering behöver utvecklas
bland annat i samarbete med stadsdelsförvaltningen,
civilsamhället och fastighetsägare.
Polisen prioriterar arbetet mot medborgarna genom ökad
tillgänglighet och öppenhet för att öka tilliten och
förtroendet.
Samverkansarbetet är fortsatt prioriterat genom blanda annat
samverkansöverenskommelsen med polisen och öppen
drogscen inom Platssamverkan Tensta centrum. En resurs
kommer särskilt att riktas till öppen drogscen.
Även avhopparverksamheten är prioriterad med riktade
insatser genom Trefas. Arbetet med social insatsgrupp för
yngre sker i samverkan med stadsdelsförvaltningens SIGverksamhet. Polisen ser behov att öka sin uppsökande
verksamhet mot den yngre målgruppen, då allt fler yngre
personer utan tidigare kriminell bakgrund identifieras. Även
det uppsökande arbetet mot föräldrar kommer att utvecklas.
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4. Lägesbild förvaltningen
Victoria inleder med förvaltningens lägesbild. I och med
oroligheterna de senaste månaderna har förvaltningen
förstärkt närvaron i stadsdelsområdet. Förvaltningens
krisledning har beslutat att öka det uppsökande arbetet
genom ökad närvaro av bland annat fältassistenter och social
insatsgrupp. Även anhörigstöd aktiveras vid behov.
Förvaltningen samarbetar med socialförvaltningen och finns
som en stödresurs vid medborgarkontoret. Samverkan sker
även med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, framför allt i
det uppsökande arbetet.
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Det löpande trygghetsarbetet sker bland annat inom
samverkansöverenskommelsen Järva (SÖK) och
platssamverkansarbeten inom stadsdelsområdet. Den 20
september anordnas ett erfarenhetsseminarium inom SÖK
med information om pågående arbete inom de olika
samverkansgrupperna samt en workshop med temat
kommunikation.
Inom platssamverkan Tensta centrum pågår fortsatt arbete
nom de tre olika målområdena; platsaktivering, öppen
drogscen och otrygga brottsutsatta platser.
Jonas Eliasson berättar att arbetet med beslutade
trygghetsinvesteringar löper på, liksom belysningsprogram.
Samlokaliseringen av bibliotek och medborgarkontor på
Tenstagången pågår och planeras vara klart innan sommaren
2022.
Andra pågående arbeten är projektering av Gullinge förskola
och omdaningen av Tenstaplan (trafikkontoret). Det finns
även möjlighet att söka medel från trafikkontoret genom
Grönare Stockholm för att utveckla området kring
Erikslund.
Bomprojektet tillsammans med trafikkontoret avslutas under
hösten då mer parten av bommar och lås har satts upp.
Några bommar till Tenstagången har vandaliserats och
kommer snarast att återställas. Projektet kommer att
användas som underlag för att genomförande i hela
Stockholm.
Platssamverkan i Spånga/Bromsten pågår. Under hösten
kommer företagare att bjudas in till samverkansarbetet.
Trafikkontorets omdaning av Bromstens torg är klart för
invigning i mitten av oktober.
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Isabella Westerberg Rashidi, vikarie för
preventionssamordnaren Annelie Hemström, informerade
om den kommande våldsförebyggande veckan (v. 40) med
olika intressanta föreläsningar som riktar sig både internt
och externt.
5. Lägesbild övriga
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Ylva Forslund från Einar Mattsson berättar att det
förekommer att ungdomar uppehåller sig i trapphusen till
deras bostäder. De har ganska bra uppfattning om var
ungdomarna befinner sig och ser möjligheter till samverkan
med stadsdelsförvaltningen. Abdi-Nur Isse ordnar kontakt
med fältverksamheten.
Linnea Eklöf från Fastighetsägare Järva delar bilden med
ungdomshäng i trapphus, vilket kan skapa otrygghet bland
de boende. Även vissa garage och källarutrymmen används
till viss verksamhet. Ökad närvaro av vuxna är önskvärt. Här
kan polis, förvaltning och bostadsbolag samverka.
Både MTR och Arriva berättar att det i stort har varit lugnt
under sommaren. Storstockholms brandförsvar ser positivt
på ökad samverkan och vill ytterligare säkerställa
samverkan med polisen exempelvis vid livshotande
händelser. Malin Sundström från Kista brandstation berättar
att hon ska sluta sin tjänst.
Teddy Söderberg från utbildningsförvaltningen upplever att
det är mycket ungdomshäng på skolor och ökad förekomst
av droger på skolor i Spånga och nämner bland annat
Sundbyskolan.
6. Övriga frågor
7. Nästa möte
Torsdagen den 25 november klockan 09.00-10.30.
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