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1. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns i sin helhet.  

2. Föregående minnesanteckningar 

Föregående anteckningar godkänns i sin helhet.  

 

3. Våra fokusområden  

Fridhemsplan/Östra S:t Göran 

Trygghetsvandring genomfördes i oktober runt om och i S:t 

Göransparken. Främst åtgärder kring belysning och slyröjning kom 

upp. En förskola har haft problem med en hotfull person som tagit 

sig in på förskolegården, och man har haft ett möte med polis och 

fastighetsförvaltare för att prata kring tänkbara åtgärder.   

Stadshagen 

Inget särskilt att rapportera.  

Hornsbergs strand 

Polisen har fått in många klagomål som rör gångväg nära 

Brovaktarparken där cyklister åker väldigt snabbt. Peter har varit i 

kontakt med trafikkontoret för att se över åtgärder.   

 

4. Budget 

Vi gick igenom delar av Stockholms stads budget för 2021 som 

berörde trygghetsfrågor. Budgeten finns att läsa i sin helhet på 

start.stockholm, samt att Power-point presentationen skickas ut med 

anteckningarna.  

 

5.  Information från respektive verksamhet 
 

Polisen 

Man har uppmärksammat fler EU-medborgare i city just nu. 

Normalt brukar antalet sjunka under den kalla perioden, men nu har 

det alltså ökat. Det har varit ungdomsfester runt om i innerstaden 

sedan slutet av sommaren, så kallade KRÖK-fester. De anordnas 

via Instagram och flertalet har ägt rum i Rålambshovsparken. Som 

mest har det samlat 400-500 ungdomar, men senaste fredagen var 

där bara runt 20. Förhoppningen är att festerna avtar i takt med att 

det blir allt kallare.   

 

Man har lite extra bevakning vid Franska skolan på Stora 

Essingen nu utifrån rädsla för attentat.  
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Ökat problem med missbrukare i Kronobergsparken, jobbar 

med åtgärder där.  

Ser en trend av stölder av katalysatorer för bilar på Kungsholmen. 

Peter får en fråga om klottret har ökat, och svarar att polisen inte ser 

någon sådan ökning men att anmälningsstatistiken däremot ökat 

senaste året. Klagomålen från boende gällande missbrukare i S:t 

Göransparken har avtagit. Generellt är polisens resurser försvagade 

nu då man måste lägga mer tid på sanering av kläder och bilar efter 

ingripanden.   

 

Svenska Kyrkan 

Man har stängt många av sina verksamheter som sker inomhus 

och flyttat ut en del av dem. Kyrkorna är dock inte stängda, och 

man håller fortfarande gudstjänster, dop, bröllop och 

begravning. Alla körer är nedlagda fram till slutet av november, 

och sedan får man se vad de nya rekommendationerna säger. 

Man försöker generellt hitta nya sätt att bedriva sin verksamhet 

då gemenskapen är viktig. Marie ställer fråga till Annika om 

hon vet var de som besökt biblioteket nu kan ha tagit vägen, i 

synnerhet de utsatta grupperna. Annika tror att man isolerar sig 

i större utsträckning, en del hör också av sig och undrar var de 

nu ska kunna ta vägen.  

 

SISAB 

Det har varit en lugn period för under hösten, kanske beroende 

på det kallare vädret.  

 

Företagarföreningen 

Man ser en ökning av tiggeri just nu. Dock är både väktare och 

polis mer synliga, vilket uppskattas. Handeln har gått ner 

väldigt mycket, och fler butiker förväntas stänga ner. Hans har 

uppmärksammat att det i Kronobergsparken, bredvid Judiska 

kyrkogården, ofta sitter ett stort gäng missbrukare dagligen som 

dricker alkohol. Undrar därför hur det ligger till med den 

ansökan om alkoholförbud som var på tal tidigare? Peter Enell 

svarar att man har sökt för hela parken men ej fått svar på det.  

 

Parkmiljöavdelningen 

Man påbörjar nu att anlägga en ny hundrastgård vid 

Kristinebergshöjden, vilket tillsammans med slyröjning på 

Stadshagsberget har bekostats av trygghetsmedel man sökt från 

staden. Man får en del synpunkter kring belysning nu när 

mörkret kommit, vilka man förmedlar till trafikkontoret som 

ansvarar för belysningen.   

 

Stadsmissionen 

Man ser ett ökat antal besökare i sin verksamhet just nu. 

Samtidigt behöver man coronasäkra vilket gör att man inte kan 
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ta in lika många som vanligt. Detta gör att det lätt bildas kö 

utanför ingången. Man gör sitt bästa för att ta in så många som 

möjligt, och pratar även med besökarna om förhållningsregler i 

närområdet för att undvika att de stör boende. Upplever att polis 

och ordningsvakter gör ett bra jobb i S:t Göransparken och att 

besökarna inte dröjer sig kvar där i samma utsträckning som 

tidigare. Möjligtvis är det därför fler i Kronobergsparken nu, 

vilket Leif hade uppmärksammat.  

 

Företagarföreningen Hornsberg  

Man har uppskattat de möten som stadsdelsförvaltningen hållit i 

angående samverkan kring trygghet, och ser fram emot att ha 

fortsatta möten under 2021. 

 

Kungsholmens fastighetsägarförening  
Platssamverkan prioriteras högt av fastighetsägarna. Hornsbergs 

strand är ett fortsatt stort fokus 2021.   

 

Gymnasieskolorna 

Kungsholmen har sex kommunala gymnasieskolor med totalt 

7100 elever. Man har beslutat att 20 % av de eleverna ska läsa 

hemma varje dag för att minska belastning i kollektivtrafiken, 

vilket innebär 1400 elever färre per dag. Det kommande 

gymnasievalet innebär en hel del utmaningar då man inte kan 

ha öppna hus. Det är många som är intresserade av skolorna på 

Kungsholmen, och man vänder sig till hela länets blivande 

gymnasieelever. Vid Campus Konradsberg har man ett arbete 

kring krisberedskap igång; där alla skolor (förskolor, 

grundskolor, gymnasieskolor, fristående och kommunala) 

deltar. Man kommer att börja använda en kris-app som heter 

Co-crisis.  

 

Grundskolorna 

Verksamheterna präglas av covid-19, alla verksamheter är dock 

öppna. Fler får diagnos, vilket gör att både lärare och elever är 

hemma mer och längre. Personalen hanterar detta väldigt väl. 

Man upplever en ökad irritation bland vårdnadshavare utifrån 

restriktioner och förhållningsregler. Essingeskolan ligger i 

samma byggnad som Franska skolan, som har en höjd 

beredskap för terrorbrott, och samarbetet kring detta fungerar 

väldigt väl. Information har gått ut till vårdnadshavare. 

 

 

Biblioteket 

Det pågår en renovering av biblioteket på S:t Eriksgatan just nu 

som beräknas vara klar i slutet av januari.  Med de nya 

restriktionerna är det svårt att hålla biblioteket öppet då det 

bildas lång kö utanför, och man har därfär belsutat att utifrån 

covid-19 och renoveringen stänga ned verksamheten på S:t 
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Eriksgatan till 19/11 och invänta nya rekommendationer. Man 

försöker jobba med take-away, och mer digitalt och uppsökande 

(mot förskolan). Stora Essingens bibliotek fortsätter att hålla 

öppet, och är precis färdigrenoverat. Annika ger ett inspel till 

rådet; kan man organisera walk-and talks, att man är ute och gör 

saker i grupp. Leif lyfter att det även utomhus ska hållas ett 

visst avstånd och att det då är svårt att samtala i grupp.  

 

Brandförsvaret 

Ställt in alla träffar med skolor och allmänheten 

fortsättningsvis. Vid automatiska brandlarm så går man ej 

längre in på äldreboenden, men är på plats utanför och löser 

problemet. Har nu en ny lokal som ska fungera som 

brandstation under renoveringen av de befintliga lokalerna, den 

ligger nedanför S:t Görans sjukhus. Problemet med att vägen 

till deras brandbåt varit blockerad av foodtrucks har nu lösts då 

staden ej längre delar ut tillstånd att ställa upp foodtrucks där.   

 

Kungsholmens stadsdelsförvaltning 

Vi har arbetat corona-anpassat sedan i våras och nu i höst har 

anpassningen trappats upp än mer. Vi har minimibemanning på våra 

kontor, och har stängt ner en del verksamheter. Fritidsgården 

Kuggen är öppen så länge som skolan håller öppet. Det är en 

skyddsfaktor för barn som kan ha det svårt hemma att det finns en 

plats att umgås på och få ett socialt sammanhang. Fältassistenterna 

bevakar KRÖK-festerna varje vecka. De har inte möjlighet att jobba 

varje fredag, och vi har ett gott samarbete med angränsande 

stadsdelsförvaltningar. De håller på att skapa digitala lösningar vad 

gäller klassrumsbaserade föreläsningar, som nu är svåra att 

genomföra. Samverkansöverenskommelsen med polisen kommer att 

revideras i början av 2021. Besöksstopp i äldreomsorgen införs 

idag.  

 

7. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

8. Möten 2021      

Samtliga möten kl. 10.00-12.00 via Skype.  
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