Trivsel och trygghet i Huddinge
NYHETSBREV FRÅN KOMMUNEN, POLISEN OCH BRANDFÖRSVARET
TTRYGGHET OCH SÄKERHET HUDDINGE KOMMUN

Registrering av brott och händelser
Nu kartläggs brott och andra otrygghetsskapande händelser
systematiskt. Huddinge kommun samverkar med Polismyndigheten, Södertörns brandförsvarsförbund, Huge Bostäder AB,
Huddinge Samhällsfastigheter AB, och väktare. Brott och händelser registreras i verktyget Embrace.

Inga individer eller händelser i bostäder registreras

Inga personer som utfört eller utsätts för brott kommer
att registreras och inte heller händelser som sker i bostäder.
Det som registreras är:
• brott eller otrygghetsskapande händelse som sker utomhus,
till exempel vid kommunens verksamheter och fastigheter
såsom bibliotek, förskolor, skolor, fritidsgårdar, etcetera.
• i gemensamhetsutrymmen såsom trappuppgångar,
tvättstugor och centrumanläggningar.
• om något händer eller observeras i anslutning till din bostad
eller adress kan händelsen och din adress komma att registreras.
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SÖDERTÖRNS BRANDFÖRSVARSFÖRBUND

www.sbff.se
Har du besökt Södertörns brandförsvarsförbund vår webbplats? Där kan du läsa om oss och vår verksamhet samt få vägledning och tips för både vardag, fritid och arbete.
Som företagare kan du läsa om systematiskt brandskyddsarbete samt hur man söker tillstånd för exempelvis brandfarlig
vara.
www.sbff.se

Andra webbplatser inom säkerhet och
trygghet
Det finns ett antal nationella webbplatser inom området. Här
tipsar vi om några.
• www.msb.se
• www.krisinformation.se
• www.dinsakerhet.se
Och du – glöm inte bort det där med brandvarnare!

Läs mer på
https://www.huddinge.se/organisation-och-styrning/sa-arbetar-vimed/trygghet-och-sakerhet/registrering-av-brott-och-handelser/

Dialoger och vandringar för trygghet
Nu har vi genomfört två av vårens dialoger, härnäst väntar
Stuvsta den 20 mars. Många invånare kommer till dessa tillfällen och berättar hur det är i deras område. Vid våra trygghetsvandringar tittar vi på hur det ser ut i området med till
exempel belysning, skötsel av buskar och träd samt belysning.
Vill Du att vi kommer till din kommundel till hösten? Kom med
förslag till trygghet@huddinge.se
https://www.huddinge.se/organisation-och-styrning/sa-arbetar-vimed/trygghet-och-sakerhet/trygghetsnatverk-i-huddinge/

KONTAKT
Södertörns brandförsvar
08-721 22 00
brandforsvaret@sbff.se

KONTAKT: trygghet@huddinge.se

Vill du prenumerera på Trygghetsbrevet?
Sänd e-post till: trygghet@huddinge.se
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POLISEN

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET

Polisen på internet

Samverkan Huddinge nybildad ideell förening med
bostadsbolagen

Nya Polisen.se

Polisens webbplats polisen.se har fått ett nytt utseende, förbättrat innehåll, men framförallt har den anpassats så att den
fungerar lika bra oavsett om du använder mobil, surfplatta
eller dator.
En förändring är att du nu kan söka händelser, nyheter och
pressmeddelanden för just din kommun. Tanken är att du ska
hitta all aktuell information om ditt närområde på ett ställe.
De flesta sidorna och funktionerna finns kvar men har i vissa
fall bytt namn och/eller fått en ansiktslyftning. Här är några
populära funktioner på polisen.se:
• Ansöka om pass
• Blanketter
• Gör en polisanmälan
• Hitta polisstation
• Lediga jobb
• Utdrag ur belastningsregistret

Polisen på sociala medier

Svensk polis finns närvarande på flera sociala medier. Nästan
varje lokalpolisområde i landet har en egen Facebooksida och
många finns även på Instagram och Twitter.
Du har väl inte missat Polisen Huddinge på Facebook? Vi har
nära 70 000 följare från hela landet – följ oss gärna!
Leta dig fram till de polissidor som intresserar dig. Här nedan
finns tips på några bland många som vi kan rekommendera:
Facebook:
• Polisen: Polismyndighetens nationella sida
• Polisen – bedrägeri: Polisens nationella bedrägerisida med
massor av bra tips och varningar.
• Polisen Stockholm – hundenheten: populär sida med
många bra inlägg som ger god inblick i polishundsverksamheten.
Twitter:
• Polisen08Live: En twitterkanal som endast bemannas vid
speciellt utvalda tillfällen. Ofta vid stora evenemang och
händelser som påverkar allmänheten på olika sätt. Utmärkt
kanal för sekundaktuell information.

KONTAKT
Lokalpolisen i Huddinge
Karl Forsberg och Anna Schelin

Vid kommunfullmäktiges möte i februari beslutades att
Huddinge kommun ska bli medlem i den nybildade ideella föreningen Samverkan Huddinge. Det är ett stort steg där kommunen och bostadsbolagen samarbetar närmare än förut.
En konkret insats för Samverkan Huddinge under 2018 är satsningen på feriepraktik (sommarjobb för gymnasieelever) som
kallas Unga för orten (tidigare fanns Tillsammans för orten).
Det innebär att flera hundra ungdomar, koordinatörer och
andra involveras i arbetet med att fräscha upp bostadsområden och göra utemiljön trivsammare i Vårby, Skogås och Flemingsberg.
Läs mer om Unga för orten: https://www.huddinge.se/organisation-ochstyrning/sa-arbetar-vi-med/trygghet-och-sakerhet/unga-for-orten/

Förslag på ny kamerabevakningslag

Det har äntligen kommit ett nytt förslag för att öka möjligheterna att använda kamerabevakning på platser där det finns
problem med brottslighet och ordningsstörningar. Regeringens
plan är att Polismyndigheten och kommuner enklare och
snabbare ska kunna söka och få tillstånd till kamerabevakning
för att bekämpa brott och öka tryggheten på offentliga platser.
Det blir också lättare att få tillstånd till kamerabevakning på
tåg, stationer och vid sjukhus.
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får dessutom möjlighet
att i vissa fall under tre månader använda kamerabevakning
utan tillstånd.
Läs mer: http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/03/nykamerabevakningslag/

Ny preventionssamordnare på plats

Den styrande koalitionen i Huddinge har beslutat (i mål och
budget för 2018) att arbeta förebyggande på många olika sätt.
Det handlar bland annat om psykisk ohälsa, livschanser för
barn och unga, våldsbejakande extremism, missbruk, jämställdhet med mera. Det förebyggande arbetet är därmed ett
viktigt fokus för alla verksamheter under 2018.
Den 1 februari anställde vi en ny preventionssamordnare som
ska kartlägga alla förebyggande insatser som görs i kommunen
och även i civilsamhället och näringslivet. Målet är att hitta
effektiva metoder men även brister och områden som behöver
förstärkas. Bra exempel kan vara att barnavårdscentralen gör
hembesök hos föräldrar eller att våra fritidsgårdar jobbar
uppsökande på platser där ungdomar befinner sig.
KONTAKT
Christian Ottosson (C)
Ordförande för HUBRÅ
christian.ottossson@huddinge.se

