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2018-04-12

Referens

Tomaj Keyvani

Trygg eller otrygg i Tullinge?
Dag och tid

Torsdag 12 april, kl. 18.30

Plats

Falkbergsskolans matsal

Närvarande

Hans Richardsson (S), ordförande
Anders Thorén (TuP)
Östen Granberg (SD)
Annelie Ehn (M)
Inga-Lill Strömqvist (S)
Lena Ingren (S)
Stefan Dayne (KD)
Ebba Östlin (S)

Medborgare: 26,
varav 14 kvinnor
och 12 män

Tjänstepersoner:
Tomaj Keyvani, områdesutvecklare
Sofi Hermansson, polisen
Mats G Jonsson, polisen
Natasha Engberg, trygghetssamordnare
Gabriela Dominguez, områdessekreterare
Sofia Ankarberg, områdessekreterare

Ej närvarande

Samira Österberg (V)
Lars Engström (M)
Oskar Forsberg (MP)
Sven-Gunnar Kurkson (S)

Sammanfattning

Polis och trygghetssamordnare presenterade hur kommunen, polisen och bostadsbolagen arbetar tillsammans för att skapa en lokal lägesbild i stadsdelarna.
Lägesbilden tas fram genom att verksamheterna i stadsdelen varje vecka rapporterar in vad de har sett.
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Den ligger sedan till grund för och hjälper kommunen och polisen att på ett effektivt sätt allokera rätt resurser till rätt plats på rätt tid. Detta kallas EST (Effektivare Samordning för Trygghet) och är en del i den samverkansöverenskommelse som finns mellan polis och kommun.
Medskick

Tullinge dialogforum gör följande medskick till kommunstyrelsen (som ansvarig för Medborgarcenter), samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och
polisen:
- Tullinge dialogforum noterade vid mötet att en del kommuninvånare upplever långa väntetider när man ringer polisens nummer 114 14, eller bristande återkoppling vid felanmälan till kommunen. Med anledning av detta
vill Tullinge dialogforum som medskick betona vikten av att kontakten
mellan kommuninvånare och polisen eller kommunen fungerar väl när
kommuninvånare hör av sig för att anmäla brott, skadegörelse eller felanmälan. Detta är centralt för acceptansen och förtroendet hos kommuninvånarna.
Mötet

Polisen och trygghetsamordnare gick igenom hur lägesbilden har sett ut under
den senaste tiden, överlag relativt lugnt men vissa platser där det under vissa
tider sker ordningsstörningar, vandalisering och narkotikaförsäljning samt
bruk.
Även en problematik med buskörningar på vissa platser. Utöver detta har lägesbilden visat att hatgrupper i form av NMR (Nordiska motståndsrörelsen) är
aktiva, bland annat med att sätta upp klistermärken och sprida propaganda på
olika platser, i synnerhet i anslutning till skolor i området.
Områdessekreterare från socialförvaltningen berättade att de arbetar med det
våldsförebyggande trygghetsarbetet kring målgruppen 0–20 år, i nära samarbete med skolorna i stadsdelen.
Arbetssättet bygger på fyra principer, (1) åskådarperspektivet – att få med
samtliga som berörs även åskådarna i att agera, (2) utmana stereotypiska könsnormer – forskning visar att människor som förhåller sig till stereotypa könsnormer och som inte tror på jämställdhet löper större risk att begå och drabbas
av våld, (3) ledarskap – att skapa barn och unga som har självförtroendet att
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vara aktiva aktörer och (4) anknytning – alla barn och unga ska ha en ”Trygg
bas” dvs en vuxen som de kan gå till.
Tullinges områdesutvecklare berättade att han arbetar med att strategiskt utveckla platsen Tullinge och samordna de resurser som finns i stadsdelen. Bland
annat kontakt med näringsliv, civilsamhälle och icke-kommunala aktörer. Han
har även en nära kontakt med trygghetssamordnaren och stöttar den funktionen
med den lokala samordningen av trygghetsarbetet.
Företrädare för grannstöd/grannsamverkan berättade att grannsamverkan är en
aktiv förening som verkar i hela kommunen. Syftet är att minska brottsligheten
och öka tryggheten och är ett samarbete mellan boende, polis och kommun. I
de områden där det finns en fungerande grannsamverkan ser man att det sker
26 % mindre inbrott.
Grannstödsbilen körs av frivilliga inom grannstöd, ronderar runt i områdena
framförallt på dagtid då många är på arbetet och husen är tomma.
Frågor från deltagarna

Fråga: Varför kan inte polisen komma till Tullinge station på fredagar och lördagar med en civil bil? Om de kommer i en vanlig bil så försvinner buset från
platsen.
Svar från polisen: Polisen arbetar varje dag både i uniform och i civila kläder.
Vi kan inte vara överallt samtidigt men det kan hända att vi är på plats utan att
det märks.
Fråga: Av det vi har fått höra så verkar det som att det mest är ungdomar och
ungdomssamlingar som är problemet, jag känner inte igen mig i detta och vill
istället lyfta frågan kring hot och kränkningar på nätet. Görs det något arbete
med det? Förut fanns det ett initiativ som hette ”Ingen lurar mig”, jobbar ni
inte med det längre?
Svar från polisen: Nej allt som händer är absolut inte ungdomars fel, lägesbilden är en avvikelserapportering. Allt det positiva som sker syns inte i den. När
det gäller ”Ingen lurar mig” så är det något som vi har jobbat med tidigare men
som inte är aktivt i Botkyrka just nu, vi tar det med oss för att se om det går att
aktualisera.

3 [5]

BOTKYRKA KOMMUN

MINNESANTECKNINGAR
2018-04-12

Fråga: Vi som bor i villor har flera gånger lagt märke till att det är personer i
området som spejar på hus och tomter. Varför kan vi inte få fler bilar som patrullerar i området? Tre gånger har jag personligen konfronterat individer som
har varit på plats och spejat. Vi vill ha antingen vaktbolag eller poliser som
patrullerar i villaområdena.
Svar från polisen: Det är just så vi behöver ha medborgare som är aktiva och
frågar när de ser utomstående i området. Det sprider sig hos tjuvarna också så
att dom inte fokuserar på de platserna. Det stämmer inte att vi inte patrullerar i
områdena men vi måste fokusera våra resurser och statistiken visar att villainbrotten inte är högre i Tullinge än andra områden.
Fråga: Instämmer om att ”Mig lurar ingen” var ett bra initiativ och att man bör
arbeta mer med sånt.
Fråga: Jag bor i Banslätt och vi uppmärksammade för en vecka sedan att all
belysning var släckt från vårat område fram till stationen. Jag skickade in en
felanmälan men fick inte någon respons eller åtgärd, trots att vi skickade tre
påminnelser fick vi fortfarande inget svar och det har varit släckt nu i en hel
vecka. Kan man anmäla även genom att gå till medborgarkontoret? Går det
snabbare att få hjälp då?
Svar från områdesutvecklare: Självklart kan du komma in till medborgarcenter
och anmäla ett fel, ett tips annars är att använda appen ”Botkyrka kommun”
som finns att ladda ner gratis. Med den går det att ange position med GPS och
snabbare nå fram till rätt person i kommunen.
Fråga: En bekant till mig har blivit rånad ett flertal gånger på olika platser i
Tullinge, så vitt vi förstår av ungdomar. När hon sedan ringer för att få hjälp så
är det väldigt lång kö till 114 14.
Svar från polisen: Brott i närtid ska man alltid ringa till 112. Då kan man få dit
rätt resurser som kanske kan spåra med hund, titta på stationskamerorna för att
se om det går att identifiera gärningsman etc.
Fråga: Kan man försöka marknadsföra nattvandringen och få med sig fler? På
mina föräldrars tid hade dom rullande schema tillsammans med andra föräldrar.
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Svar från områdesutvecklare: Vi marknadsför hela tiden nattvandring och har
haft flera ”drives” för att få med oss folk. I just Tullinge har det tyvärr inte gett
så mycket resultat som vi har velat. Nattvandring är en frivillig verksamhet och
det enda vi som kommun kan göra är att informera om möjligheten att vandra.
Medskick: Min son är väldigt aktiv i Värmdö som heter ”polarna”, känner ni
till det? Ni borde försöka få till något sånt även här.
Fråga: Ni har haft en vapenamnesti, har ni fått in många vapen?
Svar från polisen: Vi har fått in strax under 50 vapen i hela Botkyrka men det
stora flertalet är inte vapen från den kriminella miljön utan jaktvapen och annat
från bland annat dödsbon.
Medskick: När vi anmäler att det är skräp eller fel så förstår kontaktcenter ofta
inte vad frågan gäller. Den som svarar på mailet svarar också oftast med bara
förnamnet, hur ska jag då veta vem jag ska ringa tillbaka till, efterfrågas en
bättre återkoppling och tydligare vem man kan svara till i kommunen.
Fråga: När vi anmälde inbrott så frågade polisen varför vi inte har tagit bort
träd som skymmer sikten. Vi har felanmält till kommunen men ingenting händer, samma sak i många andra fall när det gäller stadsmiljön. Varför händer
ingenting när man felanmäler?
Ett antal fler frågor som gällde felanmälan av belysning som inte fungerar tillräckligt bra. Kommunen borde rondera oftare för att se över belysningen.
Kommunen måste fixa sin felanmälan, den fungerar dåligt både när det gäller
att förstå vad som händer när man anmäler och hur det följs upp med åtgärder.
För mer information kring mötet, kontakta områdesutvecklare Tomaj Keyvani,
tomaj.keyvani@botkyrka.se, tel. 070-182 56 75.
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