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Närvarande:

Anna Ortner Svenska kyrkan, Thomas Johansson fritidsenheten, Lena Lundholm
Värmdö nattvandrare, Mia Wahldenstedt Fyrhuset, Björn Nyberg säkerhetssamordnare,
Lisa Rönnbäck strateg i skoifrågor, Johan Berglind Polarna Värmdö Kommun, Arnold
Compier fastighetsenheten, Jens Höglind närpolisen, Joel Cialec Värmdöbostäder,
Andreas Lundahl Probus vaktbolag, Lennart Ingman brottsofferjouren
NackalVärmdö/Tyresö, Lisa Coudek strateg förebyggande frågor, Affi Stork (M), Stefan
Dozzi KD, Börge Hellström (5)
Meddelat förhinder:
Jonas Lundborg Storstockholmsbrandförsvar (SSBF), Johan Berg SSBF, Päivi
S oumivirla socialkontorets utförarenhet

Dagordning
1. Ordförande Stefan Dozzi hälsade alla välkomna

Alla närvarande presenterade sig
2. Uppföljning av handlingsplan för 2013
Lisa Coudek berättade kort om uppföljningen av handlingsplanen som skickats
ut i förväg (bilaga 1). Uppföljningen godkändes och lades till handlingarna.
3. Handlingspian för 2014
Genomgång av handlingspian (bilaga 2)

—

se nedan

Trygg och säkert i Värmdö kommun.
Stefan Dozzi berättade att politikerna i presidiet diskuterat att arrangera en kväll för att
visa upp BRÅ. Kvällens tema skulle vara ett “Tryggt och säkert Värmdö kommun”
Tanken har varit att få dit en känd och kunnig person som kunde prata i frågan och att
sedan eventuellt ha aktiviteter som fångar upp diskussionen och inspirerar till fortsatt
arbete.
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Tryggt och säkert Djurö!Stavsnäs
Mia Waldenstedt och Anna Ortner berättar. Nätverket Tryggt och säkert Stavsnäs
kommer under 2014 att jobba mer för att skapa en fast organisation och mej sia fram vad
de vill och vad de är tillför samt vilken funktion de olika organisationerna har. Ansvarig
för nätverket är Tiene Ulfvin. Samarbetet underlättas genom att vi känner varandra och
har information om varandras verksamheter.
Tillgänglighet till alkoholför uizgdoinar
Johan Berglind berättar att fritidsenheten vill utveckla ungdomsevenemanget på
Grisslinge på skolavslutningen. De kommer eventuellt att jobba med en referensgrupp
med ungdomar för att se vad dom unga vill ha.
Attityder till caiznabis
Det fördes en diskussion kring hur kommunen och andra jobbar med attityder till
cannabis. 19:e februari blir det en föreläsning för föräldrar om hur de kan argumentera
med sina ungdomar. Det kom upp ett förslag på att BRA borde arrangera föreläsningar
om cannabis för både föräldrar och skolpersonal vartannat år. På så sätt skulle föräldrar
och skolpersonal få samma argument. Förutom att argumentera mot cannabis är det
också viktigt att visa vilka positiva alternativ som finns för ungdomar idag.
Johan Berglind berättade att Polarna Värmdö, centrum för unga brottsutsatta och
Värmdö närpolisen är ute på skolorna i årskurs 8 under våren 2014. Inför att
ungdomarna blir 15 år och straffmyndiga informerar de om lag och rätt. 1 sin
undervisning utgår de ifrån en hemmafest där saker och ting spårar ur. Forutom att
ungdomarna får veta vad lagen säger får de även information om var de kan söka stöd
och hjälp.
Stefan Dozzi informerade om att politikerna ska blåsa liv i samarbetet mellan
nämndpresidierna för de nämnder som har ansvar för fritid, utbildning och socialtjänst.
Samarbetet syftar till att förbättra det förebyggande arbetet och arbetet kring barn som
far illa.
Stefan Dozzi tog också upp att det är bra om det utifrån BRÅ bildas arbetsgrupper kring
dom frågor som är prioriterade i handlingsplanen.
Handlingspianen för 2014 godkänns och läggs till handlingarna.

4. Rundan
Börge Hellström tog upp att han tycker att VärmdöBostäder gjort mycket bra i
Munkmora det senaste året. Det finns en potential i området med människor som vill
något men inte vet hur dom ska göra. Börge påpekar också att det finns en stor tag vid
pressbyrån i Gustavsbergs som gör narr åt vaktbolaget Probus.
Lena Lundborg berättar att nattvandrarna kämpar på för att få fler värdar. För tillfället är
det ett tiotal värdar men det behövs flera. Kommunen har diskuterat om de kan
arrangera en nattvandrarutbildning
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Mia Waldenstedt berättar att föreningen Fyrhuset har 237 medlemmar som består av
personer i alla åldrar. Om man vill vara på Fyrhuset behöver man inte vara medlem. Om
man däremot ska vara med i aktiviteter som Fyrhuset ordnar måste man det eftersom
inga försäkringar gäller annars. Fyrhuset jobbar mycket i samverkan med andra.
Fyrhuset och Djurö/ Vindö IF åker till Romme 16:e mars. Dom som vill åka med kan
höra av sig till Fyrhuset. Mer info kommer vecka 6.
Stefan Dozzi föreslår att nätverket i Stavsnäs ska göra en mali om hur man kan arbeta.
Tanken är att mallen ska ge inspiration till andra som vill starta nätverk. Mia
Waldenstedt börjar skissa och nätverket i Djurö/Stavsnäs diskuterar hennes förslag som
sedan presenteras för BRA.
Björn Nyberg påpekar att det är svårt att mäta trygghet. Kommunens mål är formulerat
som att den ska uppfattas som trygg och säker. Det finns många definitioner på trygghet.
Björn känner igen diskussionen från sina kollegor bland säkerhetssamordnarna i länet.
För många av de kommuner hans kollegor kommer ifrån är fokus på cannabis.
Lisa Rönnbäck hoppas bli en länk till skolan. Hon vill föra in en del BRÅ-frågor i
skolan. Skolverket och Länsstyrelsen ordnar en dag om hälsofrämjande skola där hon
hoppas få mer inspiration kring hur man undervisa, informera och jobba med
förebyggande arbete.
Andreas Lundahl på Probus berättar att det samlas många alkoholister i centrum.
Väktarna pratar med dom varje dag och får ofta ringa polisen. Väktarna har inte
befogenhet att köra ut någon ur centrum. Det sker inbrott och snatterier i butikerna varje
dag och det finns mycket klotter. Senaste tiden har det också varit problem med
stenkastning mot butiksfönster i Gustavsbergs centrum. Det Andreas saknar mest i
centrum är polisens närvaro. Slutligen berättar han att 0 ‘Learys ska öppna en
restaurang i Gustavsbergs centrum.
Johan Berglind berättar att det fungerar bra med Polarna Värmdö nu. De är tre
arbetsledare och har ändrat sina arbetstider så att de passar bättre in på när ungdomarna
mellan 13 16 år är där. Det innebär att någon av arbetsledarna är i tjänst i centrum de
flesta dagar mellan 14 -21. De har fått bra kontakt med ungdomarna. Polarna kommer
att jobba under sommaren och arbetar på att kunna anställa några av ungdomarna som
hänger i centrum för att sköta planteringarna och annat som behöver hållas i ordning i
centrum som feriepraktik. Den delen av centrum som ägs av Genesta har fått en ny
förvaltare, Hestia, som kommer att ordna en familjedag i Gustavsbergs centrum lördag
1:a februari.
—

Anna Ortner berättar att församlingen i Djurö/Stavsnäs har god samverkan med
Djurö/Vindö Tf och andra. De har fått en ny församlingsassistent som arbetar på skolan.
De har gjort om sina konfirmationskurser litegrann och bytt namn till konfa-kursen.
Konfa-kursen hålls på Fyrhuset och gör en bussresa i sommar. Den som vill kan
konfirmera sig. Anna tycker att det är mycket klotter i Djurö/Stavnäs— hon tror att
många vet vilka det är som klottrar men att de inte vill berätta vilka det är.
Arnold Compier berättar att driften har lågsäsong nu när det är vinter och kallt.
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Klottersanering funkar inte. Deras ambition är att öka med fler klottersanerare.
Arnold får en eloge för utsmyckning av kommunen under sommaren och på Lucia.
Jens Höglind berättar att närpolisen jobbar mycket med narkotika. Antalet villa-, radhusoch lägenhetsinbrott gick ner under 2013. Det är mycket stölder av btmotorer.
Kommunen är stor och svårjobbad utifrån problemen med stölder och inbrott.
Närpolisen jobbar mot narkotika varje vecka. När det gäller inbrott och rattfyllerier är
allmänhetens tips viktiga. 2015 blir den svenska polisen en myndighet som ska delas in i
sju regioner. Stockholm och Gotland blir då en region.
Joel Cialec berättar att allmänheten är väldigt viktig för Värmdöbostäder (VBAB). Det
har varit oegentligheter med cigarettförsäljning och andra saker på Minilivs i
Munkmora. VBAB har pratat med ägaren. Det har också kommit till VBAB:s kännedom
att det förekommit drogförsäljning i Lugnet. VBAB har rapporterats detta till polisen
som ingripit. De senaste två åren har VBAB gjort en trygghetsenkät till de boende. De
har en bit att gå för att bli bland de bästa bostadsbolagen i landet, även om tryggheten
bland de boende ökat. Trygghet och boendeupplevelse innebär helt, rent, snyggt och
tryggt. VBAB samverkar med kommunens driftenhet kring detta. VBAB har haft en
Munkmoradag för att locka ut hyresgästerna och ge dem möjlighet att lära känna
varandra. Att ha en festlig dag för de boende ska bli en lokal tradition även i Hästbagen.
Skötseln genom kommunens drift har ökat nöjdheten med utemiljön. Driften kommer i
möjligaste mån att ha ta in ungdomar som praktikanter.
Thomas Johansson efterlyser lokala nätverk i varje område. Det har funnits fem stycken
tidigare men idag finns det bara ett som fungerar på Djurö/Stavsnäs området. En modell
skulle vara att koppla dessa till BRA.
Lennart Ingman på Brottsofferjouren NackalTyresö/Värmdö berättar att januari alltid är
en hektisk månad för dem. Det har varit många inbrott och mycket anmälningar om
brott i nära relationer.
Stefan Dozzi berättar att Värmsam som är ett samordningsförbund mellan socialtjänst,
Försäkringskassa, Arbetsförmedling och Landstinget har ett två årigt projekt för unga
vuxna. De har hittills fått kontakt med 240 unga vuxna i åldern 17 29 år som saknar
arbete eller annan sysselsättning. Majoriteten av dem är hemmasittare. De flesta har
kommit,ll projekt med sina föräldrar. Den som är intresserad kan läsa mer om projektet
på
—

Stefan
Ordförande

