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1. Ordförande Stellan Folkesson öppnar mötet och hälsar närvarande välkomna.
2. Presentation av Daniel Müller, ny samordnare för ANDT och
brottsprevention
Daniel Müller är boende på Värmdö och har tidigare bland annat jobbat i
projektet STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) i 11 år,
främst med samordning och projektledning riktat mot krogar och nöjesrelaterat
våld. Daniel kommer att jobba tvärsektoriellt inom kommunen, bland annat med
att samordna prevention.
3. Presentationsrunda
Samtliga närvarande presenterar sig och sina verksamheter.
4. Information från Polisen
Magnus Mohlin informerar om polisens arbete på Värmdö under våren, sommaren och början av hösten:


Intensivt arbete med strategiska frågor.



Lägesbild: Färre brott anmälda i år än samma tid förra året, bortsett från sent
registrerade anmälningar om klotter. Vad gäller både narkotika- och trafikbrott har anmälningarna gått ner. Detta tros dock främst bero på minskad polisnärvaro och minskat antal kontroller. De flesta brott sker fortfarande kring
Gustavsbergs centrum.
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Ungdomsbrottsligheten är problematisk. Ungdomar är främst inblandade i
skadegörelse, men även motorrelaterade brott.
Polisen jobbar med att förbättra 11414, bland annat genom att förkorta väntetider. Troligen kommer Svarscentralen kommer att läggas mer lokalt, inom
länet.


Polisen arbetar tillsammans med kommunen med att teckna en ny aktivitetsplan för 2017. I aktivitetsplanen, som är knuten till den överenskommelse
mellan polis och kommun som tecknats för 2014-2017, bestäms vad polis
och kommun tillsammans ska arbeta med under 2017.
Polisen har även i uppdrag att ta fram medborgarlöften inför varje nytt år.
Magnus är ansvarig för att ta fram medborgarlöften för Värmdö genom
dialog med civilsamhället. Han ber medlemmar i Trygghetsrådet att
skriftligen inkomma med funderingar kring följande frågeställningar. Svar
skickas till Magnus Mohlin: magnus.mohlin@polisen.se eller till rådets
sekreterare: camilla.bergius@varmdo.se senast 28 november 2016.
– Vad anser ni att polisen behöver prioritera under 2017? Varför?
– Vad kan du själv/din organisation bidra med under 2017?
– Är det någon annan som kan vara lämplig att involvera?

Magnus Mohlin ombeds att återkomma till Trygghetsrådets nästa sammanträde
med redovisning av brottsstatistik på kommunal nivå över en flerårsperiod. Om
möjligt önskas denna statistik även visa ålder hos förövarna.
5. Kommunens arbete med EU-migranter
Lars Öberg informerar om att olovliga boplatser rapporteras till kommunen som
ett trygghetsrelaterat problem. Kommunen kan dock endast agera i egenskap av
markägare. Om enskilda uppfattar hot hänvisas de till polisen. Kommunen städar
upp nedskräpning, och samarbetar med JM som städar på den mark de äger. Externt vaktbolag går ronder i centrum mellan 19-22.
Johan Berglind berättar om att EU-migranterna utsätts för hot och våld i takt
med att stämningen trissas upp.
Trygghetsrådet enas om att detta är en mycket komplicerad fråga som är svår för
rådet att påverka och att denna därför inte bör ligga i fokus.
6. Resultat från drogvaneundersökningen
Stockholmsenkäten genomförs genom klassrumsundersökningar med ca 200
frågor per elev. Frågorna som ställs gäller många olika områden men idag lyfter
Daniel svar på frågor gällande rökning, alkohol och droger.
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Rökning har sedan förra mätningen ökat markant bland tjejer i åk 9. Värmdö
placerar sig högt i länet, var fjärde tjej i nionde klass uppger att de röker. Detta
bör tas på allvar, inte minst givet att minskad rökning är en den bästa preventiva
insatsen för att förebygga cannabisrökande.
Gällande alkohol är trenden generellt positiv då fler och fler unga väljer bort
alkoholen. I Värmdö ligger alkoholkonsumtionen bland unga generellt lite högre
än i länet men utvecklingen över tid är ändå positiv i kommunen.
Narkotikaanvändandet bland unga i kommunen tycks över tid ligga på en relativt
konstant nivå. Både i gymnasiets år 2 samt i åk 9 är medelvärdet i kommunen
väldigt likt det i länet. Dock är nivåerna så pass höga att narkotika är en ständigt
prioriterad fråga att hantera.
Statistik på skolnivå möjliggör selektiv prevention med riktade insatser.
Trygghetsrådet konstaterar att dessa frågor bör hanteras i samverkan mellan flera
olika aktörer, bland annat socialtjänst och skola. Kunskapen finns, exempelvis
finns möjlighet att närmare studera framgångsfaktorer hos skolor med positiv
utveckling. Under 2017 kommer dialog och samarbete mellan avdelningarna att
inledas.
7. Tonårssafari 26 oktober
Ny tonårssafari sker 26 oktober.
8. Övriga frågor
 Susanne Stavborg lyfter frågan om motorburen ungdom, d.v.s. ungdomar
med mopeder och EPA-traktorer som buskör på olika ställen på Värmdö,
bland annat Mölnvik och Stavsnäs. Rapporter om ungdomar på trimmade
mopeder som kör utan lyse i syfte att väcka polisens uppmärksamhet, bli
jagade och filma det hela. Ungdomar i årskurs 7 och 8 i EPA-traktorer
spinner och sladdar på parkeringen i Mölnvik. I samband med detta rivs
stolpar ned, området skräpas ner och trasiga däck lämnas. Olyckor befaras.
Kan centrumansvariga delta i preventivt arbete? Magnus Mohlin tar kontakt
med Eva Melin, centrum.


Mia Waldenstedt frågar Magnus Mohlin hur mycket polisen befinner sig på
Värmdö. Magnus svarar att polisen har lika mycket närvaro på Värmdö som
tidigare. Möjligheten att hitta vissa knutpunkter för att polisen ska synas så
mycket som möjligt diskuteras.



Magnus Håkansson rapporterar om att brandkåren haft en pik i antalet bränder och att många av dessa är anlagda bränder av ungdomar.
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Susanne Stavborg frågar om kommunens rutiner för rapportering av skrotbilar och andra riskmoment.
Bra rapporteringsvägar finns: Skrotbilar rapporteras till Tomas Wollmar,
brandrisker etc. rapporteras till brandskyddsinspektör.



Daniel Müller informerar om Ungdomstinget den 23 november kl. 09.0014.00. Ungdomsrepresentanter bjuds in tillsammans med KS-ledamöter,
tjänstemän och polis. Bland annat kommer trygghet på offentliga platser i
Värmdö kommun att diskuteras.



Frågan lyfts om hur Trygghetsrådet komma fram till mer konkreta åtgärder i
diskussioner och hur rådet bör systematisera vem som gör vad. Rådets
medlemmar ombeds fundera över detta till nästa möte då återkoppling sker i
frågan.

9. Datum för nästa möte
6 december 15.30 Skogsbo.
10. Mötet avslutas kl. 17.00 och ordförande Stellan Folkesson tackar för
deltagarnas insatser, samt för visat intresse.

Stellan Folkesson
Ordförande

