MINNESANTECKNINGAR
Kommunledningskontoret
Datum

2016-05-12

Minnesanteckningar Brottsförebyggande rådet,
BRÅ, den 12 maj 2016
Lokal: Gemaket, Kommunhuset
Tid: 9:00-11:00
Närvarande: Johnny Lind, Magnus Nilsson, Frida Törnvall och Jörgen
Karlsson, Lokalpolisområde Järfälla
Tomas Wråhde, Räddningstjänsten Attunda
Tore Olsson, AB Upplands-Brohus
Zara Lahouar, DeCarnegie
Mats Kjellberg, säkerhetschef, Upplands-Bro kommun
Karl Öhlander, kansli- och utvecklingschef, Upplands-Bro kommun
Mathias Rantanen, tillväxtchef, Upplands-Bro kommun
Kaj Söder, utbildningschef, Upplands-Bro kommun
Eva Folke, socialchef, Upplands-Bro kommun
Bo Sundqvist, kultur- och fritidschef, Upplands-Bro kommun
Maria Johansson, kommundirektör, Upplands-Bro kommun
Jan Stefanson, förste vice ordförande Kommunstyrelsen Upplands-Bro
kommun
Erika Lind, utredare, Upplands-Bro kommun
Ordförande: Camilla Jansson, Kommunstyrelsens ordförande Upplands-Bro
kommun
Sekreterare: Emma Åhlstedt, Upplands-Bro kommun

Godkänna dagordningen
Jan Stefanson hälsas välkommen som vice ordförande i Brottsförebyggande
rådet.
Dagordningen godkänns.

UBK2001, v1.0, 2014-05-15

Våldsbejakande extremism, Erika Lind
Lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism i Upplands-Bro kommun
arbetas fram. Handlingsplanen kommer att remitteras till kommunens samtliga
nämnder, informanter, Resursteamet, Broskolan, Upplands-Brogymnasiet och
till medlemmar i lokala BRÅ och slutligens behandlas i Kommunstyrelsen
under tredje kvartalet i år. Presentation bifogas minnesanteckningarna.
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Utbildnings- och Socialkontoret kommer hålla en dags seminarium i detta
ämne för anställda i höst. Möjligt att kunna bjuda in externa samverkansparter.

Situationen i Bro
Situationen i Bro har sedan i höstas inte varit bra. Det är främst ungdomar
tillsammans med grupper med äldre kriminella som skapar otrygg stämning.
Fr.o.m. nu patrullerar polisen i Bro kvällstid. Detta har hög prioritet hos
polisen.
Kontinuerlig närvaro av vuxna, inte bara poliser och mod att ingripa är viktigt.
Detta skapar bättre arbetsmiljö för polisen och bättre kontakt med ungdomarna.
Bo Sundqvist berättar att Kultur- och fritidskontorets personal känner
otrygghet efter attacker mot Brohuset i vintras. Det är lugnare nu men oron
finns kvar.
FRG, Frivilliga resursgruppen anordnar vuxenvandring mellan kl. 21-03 under
helger. Planering inför sommaren pågår.
I sociala medier har man på sistone sett många främlingsfientliga inlägg.
Kommunen och Polisen bör informera på våra hemsidor gemensamt.
Fler engagerade i trygghetsarbetet i Bro, bl. a. ungdomsstödjare från
Socialkontoret, fritidsgården har längre öppettider och skolans Lugna gatan.
Socialkontoret följer upp orossamtal gällande ungdomar.
Brandkåren Attunda har tillsatt en person som ska vara kontaktperson i skolan.
Jörgen Karlsson, polisen berättar om en metodhandbok om social oro.
Handboken delas ut till medverkande på sammanträdet.
Mathias Rantanen påpekar att det är viktigt att Bro hålls snyggt och tryggt.
Aktivitetspark i Råby för både organiserade och spontana aktiviteter. Dialog
start i höst.
Det finns möjlighet att ansöka om bidrag till sommarlovsaktiviter hos
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Kommunens ansökan
skickas nästa vecka. Ny integrationssamordnare på Upplands-Bro kommun,
Nina Rönnberg kommer ansvara för bl.a. sommaraktiviter för ungdomar.
Badplatserna sommartid är ett orosmoment.
Åk 8 till åk 2 i gymnasiet anordnas feriearbete genom kommunen.
Polisen poängterar att det inte finns någon koppling mellan situationen i Bro
och ensamkommande flyktingbarn i kommunen.
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Länkar till de publikationer som omnämnts:
http://www.delmi.se/publikationer-seminarier# Alla tiders migration!
https://polisen.azurewebsites.net/index.php/start/

Chefssamråd
På senaste chefssamrådet tog man upp hur man kan få hjälp och stöd mellan
varandra när det kommer till frågor om flyktingar och nyanlända. Man
diskuterade bosättningar i tält och husvagnar och nedskräpning i samband med
det. Sommarjobb och -aktiviteter.
Ida Texell från Brandkåren Attunda var där och informerade om
eldningsförbud och deras inriktning på badplatser. FRG, Frivilliga
resursgruppen är en verksamhet som ska utvecklas. Chefsåklagare informerade
om FRG-verksamheten, informerade att brott i nära relation har ökat och att det
är viktigt att TIB (tjänsteman i beredskap) och arbetsuppgifter kring
krishantering inte ska vara knutet till en specifik person.
Övriga kommuner i länet rapporterade lugn. Socialtjänsten i Järfälla kommun
erbjuder hjälp till Upplands-Bro kommun.
Eva Folke ställer frågan om polisen känner till den liknande oron runt
ungdomar som finns i Bålsta i Håbo kommun. Intressant att se om det finns
någon koppling mellan våra kommuner.
Upplands-Bro kommun är mindre belastade gällande bosättningar än andra
kommuner i länet.

Trygghetssamordnartjänsten
Björn ”Bele” Svensson börjar sin tjänst hos Upplands-Bro kommun i augusti.
Han kommer ha en viktig roll för att utveckla det strategiska trygghetsarbetet
tillsammans med vår integrationssamordnare.

Fortsatt utvecklingsarbete i BRÅ
Lokala BRÅ jobbar med att utveckla BRÅ från diskussionsforum. Workshop
där prioriterade områden identifierades.
BRÅ pekar ut områden som måste arbetas med, Förebyggande rådet utför och
återkopplar till BRÅ. Förebyggande rådet består av Mats Kjellberg, Bo
Sundqvist, enhetschef Stöd och behandling Pia Ringkrans, chef för Barn och
Unga Erika Sundberg, Göran Håkansson, skolledningen för högstadieskolan
samt polis och räddningstjänst.
Utvecklingsavdelningen jobbar med medborgarkontakt, en
samarbetsöverenskommelse med Polisen som remitteras sent i höst.
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Laget runt
Upplands-Brohus
Förra protokollet gäller fortfarande. I veckan hade vi en fullt utvecklad brand
på Örnstigen. Fantastiskt bra insats av alla inblandade myndigheter - Rapid,
räddningsledare på Attunda, TIB, Polisen, POSOM. Polisen meddelar att det
med allra största sannolikhet rörde sig om en olycka.
DeCarnegie
Inbrott, stökigt i och omkring bostadsområdet. Jourväktare finns.
Hyresgästföreningen har startat en trygghetsvandring.
Polisen
Se kommentarer på föregående punkter.

Brandkåren Attunda
Fokus på hembesök i Råby och Finnsta. Badplatser, samarbete med
kommunen. Gått utbildning om Hot om våld.
Säkerhetsstrategen
Inget att rapportera.
Utbildningskontoret
Skriverier kring Råbyskolan, otrevligheter på sociala medier. Planerar insatser i
skolan.
Preventionsprojekt (tillsammans med Social- och Kultur- och fritidskontoret) alkohol och droger bland ungdomar, psykisk ohälsa. Strategiskt och operativt
arbete för preventionssamordnaren, start 1 juni.
Socialkontoret
Flyktingmottagning med 73 nyanlända. Bostadsfrågan fortsätter, jobbar med
frågan långsiktigt.
Nytt boende ensamkommande, drivs av Vårljus. Akutplaceringar till mer
långsiktiga.
Socialkontoret kommer att anställa 4 integrationsstödjare (2 mot nyanlända, 2
mot ungdomar). Knyta till oss volontärer, information till nyanlända.
Samverkansöverenskommelse med Polisen - våld i nära relationer. Olika
insatser, bl.a. informationskampanjer tillsammans med Polisen och
kvinnojouren). Ny kampanj efter sommaren.
Tillväxtkontoret
Olovliga bosättningar, rutiner gällande kommunens mark, kontakt med
Socialkontoret.
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Björknäs camping, First Camp investerar för att höja standard samt
upprustning.
Lindhagaberg – kommunen har förvärvat fastigheten. Upprustning för
uthyrning.
Förslag till parkeringspaket – avgiftsbelägga parkeringsplatserna i
Kungsängens centrum.
Kultur- och fritidskontoret
Öppen sporthall stänger snart för säsongen, stödjer avgift för Korpen.
Kommundirektören

Övriga frågor
Nästa möte
15 septemeber 2016, kl 9.00, Dävensö
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