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Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Samlingsärende - Protokoll brottsförebyggande
rådet den 26 maj 2021
Närvarande:
Annika Friberg, ordf. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (M)
Åsa Nilsson Söderström, (L)
Karin Ploen (Fi)
Rashid Mohammed (V)
Toni Mellblom, stadsdelsdirektör
Igor Borg, Fastpartner
Kenny Bungss, Arriva
Ylva Forslund, Einar Mattsson
Håkan Rosander, Lunda företagsgrupp
Annelie Hemström, preventionssamordnare
Jonas Eliasson, avdelningschef Kansli
Victoria Callenmark
Inger Cronlund
Meddelat återbud:
Mats Törnblom, polisen
Malin Sundström, Kista brandstation
Karl Forsberg, MTR
Teddy Söderberg, Utbildningsförvaltningen
Linnea Eklöf, Järva fastigägare
Tidpunkt:
26 maj 2021 kl. 09.00-10.30
Plats:
Skype
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www.stockholm.se/spanga-tensta

1. Mötet öppnas
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
Val av justerare: Annika Friberg och Rashid Mohammed
2. Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.
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3. Lägesbild polisen
Polisen var inte representerad vid mötet.
4. Lägesbild förvaltningen
Platssamverkan Tensta centrum
Victoria Callenmark informerade om det pågående arbetet
inom Platssamverkan Tensta centrum. Platssamverkan är ett
sätt att skapa säkra, trygga och attraktiva platser där
människor bor och verkar. Den identifierade platsen är
Tenstagången med tunnelbanestationerna, Taxingeplan
Tenstaplan, Gullingeparken och Pilparken.
Platssamverkan är en del av samverkansöverenskommelsen
med polisen, men har en egen organisation med styrgrupp,
referensgrupp och arbetsgrupper. Styrgruppen representeras
av stadsdelsförvaltningen, polisen, MTR, Fast Partner,
Svenska bostäder och kulturförvaltningen. Referensgruppen
består för närvarande av deltagare från samtliga involverade
aktörer. Förutom nämnda i styrgruppen deltar Tensta
konsthall, fastighetsägare Järva, stadens ordningsvakter,
trafikkontoret, SISAB, idrottsförvaltningen,
socialförvaltningen, RF-SISU Stockholm och Tensta sim –
och idrottshall. Om pandemin under hösten medger
möjligheter till fysiska möten kommer civilsamhället att
involveras på ett tydligare sätt. Kontakter med handlarna i
Tensta centrum är planerat under juni.
Arbetet utgår från en gemensam lägesbild med tre
inriktningsmål och åtgärdsplaner för respektive mål. Fokus
är på den fysiska miljön, öppen drogscen och
platsaktivering. Arbetet sker i bred samverkan med både
interna och externa aktörer.
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Under året har en rad olika åtgärder genomförts kopplat till
de tre inriktningsmålen. Inom arbetet med platsaktivering
har ett sommarprogram tagits fram tillsammans med olika
samverkansaktörer – Sommar i Tensta. Aktiviteterna pågår
under hela sommaren från 14 juni till den 20 augusti.
Trygghetsprojekt i stadsmiljön
Jonas Eliasson berättade om pågående projekt i stadsmiljön
inom Spånga-Tensta stadsdelsområde, Platssamverkan
Bromsten/Spånga och om trygghetsansökningar i tertial 1.
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Alla dessa åtgärder är en del av förvaltningens
trygghetsarbete.
Efter sommaren påbörjar trafikkontoret en omdaning av
Tenstaplan. Ett förslag har tagits fram där förvaltningen
bidragit med olika synpunkter och perspektiv. Exempelvis
kommer markplattorna att bytas ut, förbättrade
sittmöjligheter, nya träd planteras och pollare installeras för
att förhindra olovlig trafik på Tenstagången.
Lättingegången vid rododendronparken har vid
trygghetsinventeringarna identifierats som en otrygg plats.
Platsen inbjuder i till häng då den är skyddad från insyn.
Platsen har även behov av upprustning. Förvaltningen har
tagit fram ett förslag till omdaning av ytan som ska göra
parken till en mer social yta med exempelvis pingisbord,
möjlighet till spel, sittplatser och gungor. Dessutom ska
muren som ger insynsskydd ersättas med ett transparent
alternativ. Arbetet kommer att påbörjas under denna månad.
I Spånga genomförs en digital enkät bland invånarna inför
upprustningen av Alléparken. Arbetet kommer att ske i två
etapper där en ”finpark” kommer att anläggas i anslutning
till Värsta allé och i etapp två kommer en lekyta anläggas.
Arbetet påbörjas i sommar och planeras vara klart under
2022.
Trygghetsmedel
Jonas berättar vidare om trygghetsmedel som ansökts i
tertial 1:
 Belysning till Palmérparken
 Belysning till hundrastgård i Lunda industriområde
tillsammans med trafikkontoret
 Belysning till hundrastgård i Glömmingeskogen
 Belysning pulkabacken i Tenstadalen
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Platssamverkan Spånga/Bromsten
Ett första konstituerande möte inom platssamverkan
Spånga/Bromsten har genomförts med deltagare från
stadsdelsförvaltningen, fastighetsägare och trafikkontoret.
Även polisen kommer att vara delaktig i arbetet. Fokus i
arbetet är på den fysiska miljön. Under sommaren kommer
dock vissa aktiviteter att förläggas till platserna.
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5. Lägesbild övriga
Kenny Bungs fån Arriva berättar att pandemins påverkan på
busstrafiken har varit påtaglig. Framdörrana har ännu inte
öppnat vilket har inneburit en normalisering av
bakdörrspåstigning. För att kunna öppna upp framdörrarna
måste ett skalskydd etableras och varje busstyp har ett eget
separat skydd. Arriva kan inte bestämma när, hur och vilka
bussar som ska få skalskydd.
Det har varit lugnt i bussarna under året, vilket delvis beror
på att det blir färre konfrontationer och att antalet resande
minskat med cirka 70 procent.
Arriva bedriver som tidigare ett gediget trygghetsskapande
arbete med kundvärdar och förare som är så kallade kapabla
väktare.
6. Övriga frågor
Therese Skoglund-Shekarabi kommer framåt att vara
polisens representant i brottsförebyggande rådet. Hon
ersätter Mats Törnblom.
7. Höstens möten
Höstens möten fastslogs:
 16 september kl. 09.00-10.30
 25 november kl. 09.00-10.30

Datum för justering

Annika Friberg
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