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1. Mötet öppnas
Ole-Jörgen Persson hälsar alla välkomna.
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Val av justerare: Rashid Mohamed och Ole-Jörgen Persson
2. Föregående protokoll
Protokoll från den 29 oktober godkänns vid nästa möte.
3. Lägesbild polisen
Michael Wallin berättade om ”Rinkebysatsningen” och de insatser
som har gjorts i Rinkeby centrum kopplat till tunnelbanan. Det var
aktuellt att stänga tunnelbanan i Rinkeby på grund av
ordningsstörningar. Genom platssamverkan mellan Fastpartner,
polis, stadsdelsförvaltningen och ordningsvakter har det blivit
mycket lugnare där. Polisen befinner sig tillsammans med
ordningsvakter vid centrum/tunnelbanan mellan klockan 15-17.
Därefter lämnar de platsen, medan ordningsvakterna är kvar. Om
det åter blir stökigt tar vakterna kontakt med polisen. Detta har
bland annat lett till minskad narkotikaförsäljning på den platsen.
Eftersom stora delar av polisens resurser har gått till Rinkeby
centrum har en ökning av narkotikaförsäljning/innehav skett i
Kista. Polisen bedömer att det är en ökning med cirka 50 procent
och tror att anledningen är Rinkebysatsningen. När polishuset i
Rinkeby är på plats mars 2020 är polisens förhoppning att det blir
lugnare i Rinkeby och att resurser kan koncentreras till andra
ställen i Järva.
Nämnden har gett stadsdelsförvaltningen i uppdrag att undersöka
förutsättningarna för en liknande platssamverkan i Tensta
centrum.
Brott mot person i Tensta har ökat med flera allvarliga
misshandelsfall som följd. Bilstölder har minskat, vilket är en trend
som håller i sig.
Under senaste tiden har personer från södra Stockholm kommit
till Järva och begått brott. Polisen vet ännu inte anledningen till
detta. Det är ungdomar som är kända av polisen från söderort.
Det är mycket vapen i omlopp och det är lätt att få tag i vapen.
Skjutningar har ökat under perioden december-januari.
En fråga som ställdes var om fler poliser ska anställas till
området. Enligt Michael är polisen i Järva fulltaligt och för
närvarande finns inget som talar för att de ska blir fler poliser till
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4. Lägesbild stadsdelsförvaltning
Fredrik Jurdell beskriver förvaltningens arbete och sina tankar
med det brottsförebyggande rådet. Han vill ha en bättre
systematik i arbetet och att det brottsförebyggande rådet får en
gemensam bild av läget och vilka insatser som ska genomföras.
Stadens trygghetsrapporter, som är underlag från polisen, har
utformats för att få en helhetsbild över staden och samtidigt ner
på områdesnivå. Rapporterna kommer att kommer läggas ut på
Insyn Sverige (www.insynsverige.se) en gång per månad under
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Skjutningar kommer i en
särskild rapport med några veckors eftersläpning. I stadens egen
incidentrapportering (IA) finns statistik att hämta från olika
nämnder och verksamheter. Underlagen ska användas för analys
och för att kunna prioritera åtgärder och säkerställa att samverkan
sker effektivt.
Det som för övrigt händer på övergripande nivå i
stadsdelsförvaltningen är en översikt av organisationen. Uppdrag
ska tydliggöras, exempelvis för fältassistenter och
medborgarkontoret, för att bättre nyttja den kompetens som finns
och få större effekter av arbetet.
5. Lägesbild övriga
Håkan Rosander från Lunda företagarförening berättar att det för
närvarande är lugnt i Lunda, en trend som varit de senaste åren.
Den 3 maj arrangerar föreningen att trygghetsmöte som bland
annat stadsdelsförvaltningen är inbjuden till.
I slutet av januari 2019 öppnar Fitness24seven i Tensta centrum,
berättar Mats Carinder, Fastpartner. Gymmet ska bli cirka 600
kvm stort. En spännande satsning! Pågående arbete handlar
annars om att hålla näringslivet igång. Ett koncept med
trygghetsvärdar pågår. Mats uttrycker en förhoppning om att
Järva får ta del av stadens satsning med 100 ordningsvakter.
Det har blivit fler kriminella ungdomar som rör sig i Tensta
centrum. Det skapar otrygghet, vilket leder till färre kunder.
För handlarna är polisnärvaro viktigt för att skapa trygghet och ett
lugn för handlarna.
Mortadha Muhel, som har ett apotek i Tensta centrum, berättar att
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han blev hotad av två unga grabbar när han försökte stoppa dem
för stöld. Han valde att inte polisanmäla händelsen. Ole-Jörgen
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Persson uppmanar alla att anmäla varje liten händelse, då det
kan påverka resurstilldelningen.
Den generella upplevelsen är att det har blivit lugnare över tid,
under de tre senaste åren, och att detta kan kopplas till
kameraövervakningen. Samtidigt har det normaliserats med
maskerade personer och de som säljer narkotika har blivit mer
orädda och försäljning sker mer öppet. Hur vi kan arbeta mer
strategiskt för att komma åt det som sker var en fråga som
ställdes.
Ylva Forslund från Einar Mattsson berättar att de har fått problem
med ungdomar som vistas i trapphusen. De röker, är hotfulla och
skadegörelsen i fastigheterna har ökat. De passar på att ta sig in i
fastigheterna när någon annan går i. Det finns även låssmeder
som gör kopior av nycklar. Många boende är rädda för dessa
ungdomar. Under april kommer en trivsel-och trygghetsmätning
att genomföras. Resultatet från förra årets undersökning visade
på ökad trygghet i Hjulsta.
Ylva berättar att det finns planer på att sätta upp kameror i
fastigheterna. Exempel på andra initiativ är ett samarbete med
Hjulsta skola där man ska arbeta med ljusprojektion samt
läxhjälp.
Ett problem som tas upp är att man måste uppge personnummer
vid en polisanmälning. Önskvärt vore att det var möjligt att göra
en polisanmälan i företagets namn.
Annelie Hemström, förvaltningens preventionssamordnare,
berättar att hon samverkar i olika sammanhang kring ungdomar,
genomför trygghetsinventeringar på likande sätt som förra året
och genomför tillsyn i samtliga butiker avseende försäljning av
tobak och folköl till ungdomar. Resultatet av tillsynen återkopplas
till polisen.
Avdelningschef för förskola och fritid, Connie Stålhäll Wallin,
berättar att förskolan på Risingeplan under många år har varit ett
tillhåll för ungdomar. Detta har lett till att förskolans medarbetare
känner sig otrygga och några har valt att lämna sitt arbete på
grund av det. Under hösten 2018 startade ett gemensamt arbete
med bland annat Sisab och preventionssamordnaren för att öka
tryggheten runt förskolan.
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Margareta Ericson, avdelningschef för äldre, funktionshinder och
psykisk ohälsa, berättar om otrygghet bland äldre. Flera har blivit
utsatta för brott, bland annat beslutna på sina mobiltelefoner och
många vågar inte anmäla med sitt personnummer. Inför
kommande vår och sommar finns mycket oro bland de äldre,
speciellt i Tensta och Bromsten.
Inom Victoria parks fastigheter har det blivit mycket lugnare
berättar Uno Uhlin. Det är färre inbrott och färre personer/unga
som hänger i deras fastigheter, en markant minskning. Även på
parkeringarna har det blivit mycket mindre ”häng”. Uno funderar
på om det beror på att det har satts upp kameror.
Tommy Elofsson från Spånga företagarförening upplever att det
har blivit stökigare i Spånga och funderar på om
Rinkebysatsningen spiller över på Spånga. De ser fler stölder i
butiker och berättar om ett rån i pressbyrån. Han upplever att
fastighetsägarna i Spånga inte är lika engagerade som i Tensta
och Hjulsta. Det är också mycket händelser på torget som skapar
oro.

6. Trygghetsstrategi
Stadsdelsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en
trygghetsstrategi. Strategin ersätter tidigare strategi och ska göras
om från grunden. Nämnden har formulerat några viktiga
inriktningar för strategin:


Framtagandet ska ske i samverkan både med interna och
externa aktörer.



Internt sker samverkan initialt med Rinkeby-Kista
stadsdelsförvaltning och stadsledningskontoret. Exempel
på externa aktörer är region Stockholm, polis,
räddningstjänst, fastighetsägare, företagare och
civilsamhälle



En viktig utgångspunkt i strategin är att definiera hur
samverkan ska ske och att metoder ska utvecklas för att
få ut mesta möjliga effekt av arbetet

Nästa möte med brottsförebyggande rådet förlängs för att
diskutera trygghetsstrategin och samverkan. Beslut av ny strategi
tas av nämnd under hösten 2019.
Både Fredrik och Ole-Jörgen kommer gärna på besök till olika
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samverkanspartners för att få inspel till strategin.
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7. Övriga frågor
Åsa Nilsson Söderström tar upp frågan kring IS återvändare.
Abdi-Nur Isse berättar att det har kommit in ett antal
orosanmälaningar till socialtjänsten som gäller barn. Dessa är
under utredningar enligt gängse sätt och gällande lagstiftning.
Stadsdelsförvaltningen har veckovis kontakt med
socialförvaltningen för uppdateringar av läget.

8. Nästa möte
Nästa möte med brottsförebyggande rådet planernas till den 7
maj klockan 09.00-13.00, inklusive lunch.

Justerare:

Ole-Jörgen Persson
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Rashid Mohamed

