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1. Ordförande Stellan Folkesson öppnar mötet och hälsar närvarande välkomna.
2. Efter Trygghetsrådet – konkretisering av åtgärder
Ordförande lyfter fram mottagande av personer som fått permanent
uppehållstillstånd som en konkret uppgift för kommunen just nu. Nästa år ska
boende ordnas för cirka 250 personer. Kommunen har valt att behandla de
paviljonger som ställs upp som vanliga tillfälliga bygglov utan större
informationskampanjer, vilket har rört upp känslor.
Magnus Mohlin berättar att han blivit kontaktad av enskilda som undrar hur
polisen garanterar trygghet kring de nya boendena. Han meddelar att polisen inte
upplevt några problem kring denna typer av boenden på just Värmdö.
3. Rapport från ungdomsdialog om trygghet (ungdomstinget)
Daniel Müller berättar om den dialog med fokus på trygghet som genomförts
bland unga i kommunen. Dialogen har genomförts genom enkät, fokusgrupper
och ett ungdomsting. Under ungdomstinget lyftes följande områden: kommunala
fritidsanläggningar, trygga utomhusmiljöer på skolor, civilkurage – vuxnas
ansvar att skapa ett tryggt samhälle, samt polisen och trygghet i Värmdö.
De unga definierade trygghet som att inte behöva vara på sin vakt, att vara trygg
att förflytta sig. Bland annat upplever de Gustavsberg centrum som en otrygg
plats.
Den viktigaste faktorn för upplevt trygghet är enligt de unga att det finns
människor/vuxna i rörelse samt att det finns vuxna vittnen och personer som kan
ingripa om något skulle hända. 2 av 3 unga uppger att de inte tror att vuxna
skulle ingripa om någon blir verbalt trakasserad. 1 av 2 unga tror inte att vuxna
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skulle ingripa om någon blev fysiskt attackerad om det sker kvällstid. 1 av tre 3
unga tror inte att vuxna skulle ingripa om någon blev fysiskt attackerad om det
sker dagtid. Ungdomarna vill och tycker att vuxna ska ingripa, så länge
ingripandet sker genom dialog och samtal på ett respektfullt och vänligt sätt.
Även polisnärvaro uppges som viktigt för den upplevda tryggheten.
4. Återkoppling ang. motorburen ungdom
Magnus Mohlin lämnar lägesrapport kring motorburen ungdom. Problematiken
fortsätter och har inte minskat sedan förra mötet. Fenomenet har nu även spridit
sig till Värmdö marknad. Polisen har gjort insatser mot trimmade fordon och förare utan körkort. Polisen fortsätter med dessa insatser och samarbetar även med
centrumansvariga.
Rådets medlemmar diskuterar möjligheten att föra dialog med inblandade parter
för att nå en mer långsiktig lösning.
5. Redovisning av brottsstatistik
Magnus Mohlin redovisar brottsstatistik från 2016.
Fram tills för 4 veckor sedan har inbrottsstatistiken för 2016 sett bra ut. Trots polisens inbrottsatsning har det den senaste månaden har det skett ca.10 inbrott per
vecka, vilket är en ökning sedan samma period 2015. Det totala antalet inbrott
under 2016 är hittills 104 stycken. Inför kommande år kommer polisen ytterligare att satsa på att följa misstänkta personer samt på bättre förebyggande kampanjer inför inbrottstoppar.
Statistiken gällande narkotika- och trafikbrott är enligt Magnus missvisande då
statistiken går upp då polisen lägger fokus på dessa områden. Under 2017 kommer polisen att fortsätta arbeta med problematiken. Våld i utomhusmiljö har ökat
något sedan förra året.
Susanne Stavborg önskar se statistik över ungdomsbrottslighet i kommunen.
Magnus återkommer med sådan statistik till nästa möte.
6. Rapport från tonårssafarin 26 oktober
Till tonårssafarin den 26 oktober var 46 personer anmälda, men alla kom inte.
Totalt har 3-400 föräldrar deltagit sedan projektet startades. De föräldrar som
deltagit har uttryckt att de är stolta över kommunen. Rådet konstaterar att
tonårssafarin är ett bra sätt att förmedla budskapet om hur mycket vi gör för och
tillsammans med ungdomar i kommunen. Vi lägger pengar på bra verksamheter,
men behöver kommunicera detta bättre.
7. Polarisering i Värmdö Kommun
Daniel Müller och Fredrik Nornvall informerar om att kommunens verksamheter
har flaggat för ökade rasistiska tendenser, bland annat på fritidsgårdar och skolor.
Vardagsrasismen tar sig mer allvarliga uttryck genom en normalisering och
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legitimering av rasistiska uttryck. Fritidsledare rapporterar om tufft klimat och
uppgörelser mellan grupperingar. Detta upplevs som en förändring och det finns
en oro att polariseringen ska ta fart ordentligt. Trygghetsrådet bör vara medvetna
om detta och börja fundera kring hur frågan ska hanteras. Kan man börja med ett
värdegrundsarbete?
8. Överenskommelserna kommun/polis
Magnus Mohlin informerar om att samverkan mellan kommunen och polisen
sker inom olika områden, bland annat: brott i nära relationer, inbrott, trafik, unga
i riskzon, unga brottsutsatta och unga i narkotika. Kommunen och polisen
anordnar aktiviteter där de ansvarar för- och bidrar med olika delar.
I år är resurserna för samverkan mindre, men i den mån det är möjligt kommer
samverkan att fortsätta.
Överenskommelserna för 2017 kommer att vara klara i nästa vecka.
Aktivitetsplanerna är redan klara, men ska godkännas och skrivas under.
Överenskommelserna kommer att redovisas för Trygghetsrådet vid kommande
sammanträde.
9. Övriga frågor
Johan Berglind informerar om att det skett flera anlagda bränder i Brunn.
Brandinspektören ser över statistik över bränder i området den senaste tiden och
undersöker om riktade insatser behövs.
Rådet kommer gemensamt fram till att man bör se över vilka som kallas till
rådets sammanträden och om dessa fortfarande är intresserade av att vara
medlemmar i rådet. Ordförande ges i uppdrag att se över vilka andra som skulle
kunna fylla en funktion i rådet.
10. Datum för nästa möte
Nästa möte sker den 21 mars 2017 klockan 15.30-17.00 i Kanholmsfjärden,
Kommunhuset Skogsbo.
11. Stellan Folkesson tackar för tiden som rådets ordförande och lämnar över
ordförandeskapet till Camilla Broo.
12. Mötet avslutas kl. 17.00.

Stellan Folkesson
Ordförande

