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Närvarande:
Stellan Folkesson, ordf.
Lisa Coudek
Susanne Stavborg
Pia Andersen
Fredrik Nornvall
Lars Öberg

Magnus Mohlin, Polisen
Magnus Håkansson, Räddningstjänst
Mia Waldenstedt, Fyrhuset
Hans Gårdh, Svenska kyrkan Värmdö
Camilla Bergius, sekreterare

1. Ordförande Stellan Folkesson öppnar mötet och hälsar närvarande välkomna.
2. Ungdomar och narkotika
Markus Warneby informerar:
Stockholmsenkäten genomförs bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2.
Mellan 2012 och 2014 visar enkäten en stor ökning av andelen pojkar i Värmdö
kommun som någon gång använt narkotika. 2012 hade sex procent av pojkarna
prövat narkotika och 2014 hade denna siffra ökat till 16 procent. Siffrorna från
2014 placerade Värmdö högst i länet med Danderyd och Stockholm närmast
efter. Även andelen ungdomar som haft möjlighet att pröva narkotika ökade
mellan 2012 och 2014. I Värmdö kommun har nästan hälften av ungdomarna
haft denna möjlighet.
Värt att notera är att knappt 400 elever som gjorde enkäten 2014. Detta innebär
att redan några få elever mer eller mindre ger ett synligt utslag mätt i procent.
En ny enkätundersökning genomförs i mars 2016. Rådet följer resultaten med
intresse.
Det finns vissa fördomar om att droger används främst bland ungdomar i utsatta
områden, men detta stämmer inte. I områden där det finns kapital och där
föräldrar mer sällan är hemma är närvaron av droger betydligt större. Att
ungdomar kan bruka droger i hemmen gör det också svårare för polisen att hitta
och komma i kontakt med dessa ungdomar.
Vanligaste drogen bland unga är cannabis, d.v.s. marijuana eller hasch. Bilden
bland unga är idag att ”alla röker”, en idé som blivit tydligare de senaste åren.
Detta gör cannabisanvändandet mer socialt accepterat och normaliserat, både
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bland dem som själva brukar och dem som inte gör det. Även det faktum att
många av de förebilder som finns för unga idag är drogförespråkare bidrar till
inställningen.
Frågan hur polisen arbetar för att förebygga ungdomars ökade
narkotikaanvändande kommer upp. Markus Warneby svarar att de jobbar mycket
med information, både till föräldrar och till ungdomarna själva. Det gäller att
informera ungdomar på rätt sätt, säger Markus. Att inte använda sig av
propaganda är viktigt.
Även frågan om hur polisens minskade närvaro på Värmdö påverkar antalet
anmälningar diskuteras. Susanne Stavborg från IFO stöd och service berättar att
de får in färre anmälningar nu, då narkotikarelaterade brott endast anmäls när
polisen faktiskt griper någon. Även om Värmdöpolarna genom sitt fältarbete
kommer i kontakt med ungdomar som brukar narkotika behöver de snabbt polis
på plats för att konfiskera eller gripa.
3. Redovisningar av aktuell brottsstatistik
Magnus Mohlin informerar:
Mellan 2013 och 2016 har det skett en kraftig ökning av antalet inbrott i
kommunen, främst under den mörka årstiden. Under 2015 skedde bland annat en
ökning av antalet inbrott i Hemmesta, från fyra till 23 stycken. Under januari och
februari 2016 har det redan varit 16 inbrott i kommunen. Det är tre grupper som
ligger bakom dessa: organiserad brottslighet utomlands ifrån, missbrukare samt
en tredje grupp som polisen ännu vet mycket lite om.
Idag är siffran gällande inbrott lägre i Värmdö kommun än i övriga Stockholm,
men Magnus tror att antalet inbrott i kommunen kommer att öka. Främst
drabbade är fritidshus och båtar.
Det är svårt för polisen att själva bedriva förebyggande arbete kring just inbrott.
För att kunna komma ut på plats under pågående inbrott behöver polisen få in
tips från allmänheten. Claes Stjärnström på polisen arbetar med ett projekt för
förebyggande arbete i form av grannsamverkan. Det är mycket viktigt för
polisens arbete att allmänheten engagerar sig och är observanta.
4. Runda kring läget i kommunen
Mia Waldenstedt, Fyrhuset:
Det är stökigt i Stavsnäs på ett sätt det inte varit tidigare. Det handlar till viss del
om droger, men framförallt om rasism, både bland ungdomar och föräldrar.
Äldre ungdomar kommer inte överens med yngre, och föräldrar blandar sig i.
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Stavsnäs ligger långt ut, och polisnärvaron är låg. Mia säger att hon är rädd att
det ska bli värre. Ungdomar i nedre tonåren från Djurö får inte åka till Stavsnäs
då det inte anses vara tryggt.
Susanne Stavborg, IFO, stöd och service:
Enheten barn och unga har fått extraanslag vilket bland annat innebär en satsning
på Värmdöpolarna. Polarna kommer därför att kunna öka sin närvaro på fältet.
Hans Gårdh, Värmdö församling:
Församlingen har haft mycket kontakt med äldre i Hemmesta som känner sig
otrygga efter inbrottsvågen.
Fredrik Norvall, Kultur och fritid:
Fredrik berättar om de rapporter han fått från fritidsgårdarna. Bland annat är det
oroligt i Gustavsberg centrum. Detta är dock i mycket samma signaler som för
ett år sedan. Ambitionen är att öppna sporthallar även på kvällarna med drop-in
för att öka antalet kvällsaktiviteter. Inga indikationer på mer droger.
Pia Andersen, Kultur- och utbildningssektorn:
Skolorna har problem med elever som smygfilmar varandra och lärare på ett förnedrande sätt. Arbete pågår med information till barn och ungdomar om vad som
är okej och inte.
Lars Öberg, Samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn:
Lars rapporterar om skadegörelse på kommunala fastigheter och i centrum.
Klottret har minskat, istället är det främst saker som slås sönder, exempelvis busskurer. Skadegörelsen verkar dock inte ha ökat.
Magnus Håkansson, Storstockholms brandförsvar:
Storstockholms brandförsvar arbetar med att gå igenom brandskyddet för kommunens lokaler och har upptäckt allvarliga brister. Magnus uppmuntrar till mer
samarbete mellan brandförsvaret, kommunen och polisen. Magnus önskar
komma ut och informera kring brandskydd, men även i mån av tid besöka verksamheter för barn och ungdomar för att knyta kontakter med de yngre.
Storstockholms brandförsvar utbildar kommunens personal om brandskydd enligt avtal. En fråga ställs från föreningen Fyrhuset om även föreningar som bedriver verksamhet åt kommunen kan få utbildning. Kommundirektören ber att få
föra frågan vidare och återkomma vid senare möte.
Stellan Folkesson, kommundirektör:
Stellan berättar att Nordfront hissat sin flagga i Sollenkroka. Nordfront är aktiva
i kommunen, och satsar sannolikt på värvning. Kommunen försöker hjälpa till att
hålla ett öga efter deras symboler.
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5. Rapport från arbetsgrupperna
Lisa Coudek informerar om ungdomsarbetsgruppen:
Gruppen träffades för första gången 17 februari och började diskutera hur det
framtida arbetet ska läggas upp. Bland annat diskuterades vad var och en av deltagarna kan göra i den egna verksamheten. Gruppen enades om en gemensam
uppgift: att arbeta för att stoppa droganvändningen bland unga. Målet är att nå ut
till föräldrar och andra vuxna som kommer i kontakt med ungdomar, exempelvis
lärare och föreringsledare.
Arbetsgruppen träffas igen i april 2016.
6. Ungdomsdialog
I arbetsordningen för rådet står att en medborgardialog ska genomföras en gång
om året. En tanke finns på att genomföra en trygghetsdialog med ungdomar!
Samtliga närvarande bjuds in att hjälpa till med idéer angående hur man
genomför sådana dialoger
Följande idéer kommer upp:
– Dialog via Ung i Värmdö
– Dialog via någon form av videoapplikation.
Andra idéer välkomnas även framöver!
7. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
8. Datum för nästa möte 2016
Eftersom färre deltog i detta möte på kvällstid beslutar rådet att framöver
sammanträda dagtid. Nästa möte bestäms till onsdagen 25 maj kl. 15.00 - 17.00
och hålls på brandstationen i Mölnvik.
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9. Mötet avslutas kl. 19.40 och ordförande Stellan Folkesson tackar för
deltagarnas insatser, samt för visat intresse.

Stellan Folkesson
Ordförande
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