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Sammanfattning
Syftet med mötet var att diskutera hur vi kan främja tryggheten i Tumba. Mats
Johnsson från polisen inledde med att ge en kort lägesbild över polisens arbete
i Tumba. Därefter berättade områdesutvecklaren John Rawley om kommunens
trygghetsarbete. Gilbert Hällström gav en bild av nattvandrarnas verksamhet.
Deltagarna berättade att de överlag känner sig trygga i Tumba, men det finns
otrygga platser. Känslan av trygghet skulle kunna öka genom fler vuxna ute,
glashissar i centrum, bättre samverkan mellan olika aktörer och bättre belysning på platser som upplevs otrygga.
Fråga från Tumba dialogforum till social- och samhällsbyggnadsnämnden:
- Hur arbetar kommunen för att främja trygghet på mörka platser och i
”riskmiljöer”?
Fråga från Tumba dialogforum till tekniska nämnden:
- Har det skett någon förändring i avtalet som gör att Cubsec inte skickar
väktare när medborgare larmar?
Dialogforum vill också uppmärksamma samhällsbyggnadsnämnden på förslaget om glashissar i och vid Tumba centrum. Dialogforum vill också särskilt
uppmärksamma socialnämnden på hur viktigt det är med en bra samverkan
mellan alla relevanta aktörer, inklusive civilsamhällesaktörer, för att främja
tryggheten i Tumba.
Minnesanteckningar från mötet
Del 1. Information
Polisens lägesbild
Mats Johnsson, kommunpolis i Botkyrka, berättade att polisen arbetar långsiktigt i samverkan med bl.a. skolor och socialtjänst. Polisen har som mål att varje
år träffa alla åttondeklassare för att skapa en tidig relation.
Det finns en relativt stor narkotikamarknad i Tumba centrum, som även lockar
besökare från andra delar av Stockholm. Även Tuna har vissa problem med
narkotika. I Storvreten är det relativt lugnt, vissa problem runt bron vid Lagret.
Relativt lugnt också i Vårsta och Grödinge, enstaka bil- och dieselstölder.
Kommunens trygghetsarbete
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John Rawley, områdesutvecklare i Tumba-Grödinge, berättade om kommunens arbete med trygghetsfrågor. Kommunen samverkar med olika aktörer så
som polisen, räddningstjänsten, grannsamverkan och grannstöd. Det finns väktare som anlitas av kommunen för att bevaka kommunala byggnader. Socialtjänstens områdessekreterare arbetar med barn och unga mellan 0 och 20 år.
De besöker skolor, bedriver fältarbete, har föräldrarådslag och arbetar med
metoden ”mentors in violence prevention”. Säkerhetschef och trygghetssamordnaren ansvarar för krishantering, beredskap för stora olyckor osv.
Kommunen tillhandahåller en s.k. grannstödsbil som bemannas av frivilliga.
De rapporterar om de ser något konstigt eller farligt. De pratar också med
brottsoffer. John Rawley berättade vidare att grannsamverkan, som innebär att
grannar stödjer varandra för ökad trygghet, har utvecklats mycket positivt i
kommunen. Idag är 65 procent av Botkyrkas hushåll med i någon grannsamverkansförening.
Nattvandrare
Gilbert Hällström, ordförande för nattvandrarna i Hallunda-Norsborg, berättade om nattvandrarverksamheten. I Hallunda-Norsborg är man igång sedan
2005. Nu har dock intresset svalnat en del. Gilbert Hällström hoppas nu på en
kontinuerlig verksamhet i Tumba. Han vittnade om att ungdomar gärna vill se
vuxna i området och att ”ju fler fötter som är ute och går, desto lugnare blir
det”. Nattvandrarna har ett bra samarbete med polis och kommun.
Både polisen och flera deltagare på dialogmötet framhöll att nattvandrare gör
ett viktigt jobb för att främja tryggheten.
Går nattvandrarna hela natten?
Gilbert Hällström: Nej, vi brukar gå till midnatt eller kl. 01. När det är skolavslutningar så är vi ute lite längre. Nästa gång vi vandrar i Tumba är den 30
december, samling kl. 20.30 vid medborgarkontoret.
Det är problem med missbrukare i Tumba centrum. Jag har i flera år följt
barn från att de har hängt i centrum till att de har börjat bruka själva.
Mats Johnsson: Vi känner till att det finns problem med narkotika i Tumba
centrum.
Kommunens vaktbolag Cubsec kommer inte när man ringer.
Mats Johnsson: Jag vet inte varför.
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Polisen har genomgått en omorganisation. Det ska finnas 120 poliser i kommunen, varför syns de inte till vid Tumba torg?
Mats Johnsson, angående omorganisationen: I och med omorganisationen har
vi fått en bättre bild över de ledare som styr den kriminella världen i Botkyrka
och deras kopplingar till övriga Stockholm. Antalet poliser i Botkyrka har ökat
till nuvarande 130 poliser.
Mats Johnsson angående åsikten att polisen inte syns vid Tumba torg: Polisen
måste prioritera och vi väger problem mot varandra. Vi har haft stora problem i
andra områden.
Jag är skraj när jag vistas ute.
Mats Johnsson: Våldsbrotten har minskat generellt i Sverige. Men de får stor
spridning i sociala medier m.m.
Vad pratar polisen om när ni besöker åttondeklassarna?
Mats Johnsson: Vi träffar dem under tre timmar. Vi informerar om vad som
händer om man begår brott, om mopedkörning, vad det innebär att bli straffmyndig osv. Eleverna får formulera frågor till oss innan mötet.
Respekteras polisen? Man hör så mycket om stenkastning.
Mats Johnsson: De som kastar sten har inte respekt. Men den man känner har
man ofta respekt för. [Apropå diskussionen om att polisen arbetar långsiktigt
med relationsbyggande åtgärder särskilt riktat till unga.]
De flesta ungdomar är ju trots allt trevliga.
Mats Johnsson: Vi är 90 000 personer i kommunen, av dem är väldigt få kriminella. Vi behöver lyfta det positiva. Botkyrka är en grym kommun där det
händer mycket bra. Här finns många eldsjälar.
Polisen behöver bli bättre på att marknadsföra sig och tala om vad ni gör.
Mats Johnsson: Ja, vi kan bli bättre på det.
Mats Johnsson: Upplevd och faktisk trygghet sammanfaller inte alltid. Men
oavsett hur det faktiskt ser ut, så är det viktigt hur man upplever tryggheten.
Polisen är med och kollar på platser, hur man bygger områden, skymda hörn,
dålig belysning osv, sådant som kan göra att människor känner sig otrygga.
Går ni ut och tittar i områdena?
Mats Johnsson: Ja, det gör vi hela tiden.
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Del 2. Diskussionsfrågor
Medborgare, politiker och tjänstepersoner delade upp sig i mindre grupper för
att diskutera två diskussionsfrågor: Hur upplever du tryggheten i Tumba? Vad
kan vi tillsammans göra för att främja tryggheten i Tumba?
Hur upplever du tryggheten i Tumba?
Deltagarna framförde relativt samstämmigt att de känner sig allmänt trygga i
Tumba, men det finns specifika platser som upplevs otrygga.
- Dåligt belysta vägar ger en otrygg känsla. Det behövs bättre belysning
mellan Tuna och Tumba centrum. Det behövs fler vuxna i östra
Storvreten, Tuna park, Tumba centrum och vid Brosjön.
- Vi skulle önska fler synliga polisbilar.
- I Tumba centrum finns problem med narkotika och högljudda ungdomar.
- Hundägare som inte har kontroll över stora hundar känns farligt.
- När det var rån i Tumba centrum informerade man via högtalare, det
hade känts tryggare om väktare personligen upplyste dem som var där.
- För ungdomar över 16 år som varken spelar musik eller idrottar finns
inget att göra. Man borde kunna nyttja befintliga lokaler som mötesplatser, t ex skollokaler.
Vad kan vi göra tillsammans för att främja tryggheten?
- Förut fick olika aktörer, t ex nattvandrarna, veckobrev från trygghetssamordnaren i kommunen om läget, vilket upplevdes som positivt. Då
kunde nattvandrarna gå en sväng extra vid platser där det behövdes.
- Det är en jättebra grej att ha vuxna ute. Vi måste få fler att gå ut!
- Kommunens hissdörrar i centrum borde vara i glas, så man ser om det
är någon där. Man behöver kunna se in.
- Man behöver sanda bättre, utöka antalet lampor, ha mer närvarande poliser, som också bemöter personer med hundar.
- Om det fanns mer närtrafik så skulle fler lämna bilen hemma och röra
sig ute, utanför den egna bilen.
- Det är bra med grannsamverkan.
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