MINNESANTECKNINGAR
Kommunledningskontoret
Datum

2016-11-24

Minnesanteckningar Brottsförebyggande rådet,
BRÅ, den 24 november 2016
Lokal: Dävensö
Tid: 9:00-11:00
Närvarande: Magnus Nilsson, Frida Törnvall och Jörgen Karlsson,
Lokalpolisområde Järfälla
Leif Hellblom, Räddningstjänsten Attunda
Håkan Örnelius, AB Upplands-Brohus
Björn Svensson, Trygghetssamordnare. Upplands-Bro kommun
Karl Öhlander, kansli- och utvecklingschef, Upplands-Bro kommun
Mathias Rantanen, samhällsbyggnadschef, Upplands-Bro kommun
Jesper Sjögren, tf utbildningschef, 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
Andrea Andersson, Utvecklingsstrateg, Upplands-Bro kommun
Ordförande: Camilla Jansson, Kommunstyrelsens ordförande Upplands-Bro
kommun
Sekreterare: Karl Öhlander, Upplands-Bro kommun

Godkänna dagordningen
Dagordningen godkänns. Justering att det enligt föregående möte ska ske en
diskussion rörande BRÅ:s arbete.

Föregående protokoll
Godkänns

Samverkansöverenskommelse mellan Polisen och UpplandsBro kommun

UBK2001, v1.0, 2014-05-15

Jörgen Karlsson berättar om bakgrund och processen bakom samverkansöverenskommelsen.
Vissa frågetecken kvarstår från kommunens sida främst vad rör delen med
medborgarlöftet. Polisen och kommunen kommer att diskutera denna fråga i
särskild ordning.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

1 (4)

Upplands-Bro kommun

Datum

2016-11-24

Upplägg för BRÅ
Förslag från Polisen är att BRÅ ska innehålla en punkt där åtgärdsplanerna från
samverkansöverenskommelsen mellan Polisen och kommunen följs upp.
Förslag på att BRÅ mer fattar beslut och punkten ”Laget runt” begränsas.
Funderingar rörande var de långsiktiga frågorna rörande trygghet och säkerhet i
kommunen ska ske. Är BRÅ rätt forum för detta?
Diskussion rörande BRÅ:s roll i förhållande till förebyggande rådet och andra
grupper.
Beslut
BRÅ ger uppdrag till Förebyggande rådet att arbeta med de frågor BRÅ
förelägger dem. Förebyggande rådet ska sedan återrapportera till BRÅ.
Förebyggande rådet får i uppdrag att arbeta med långsiktig strategi och
planering rörande Bro.

Laget runt
Upplands-Brohus
Angående Bro är det viktigt att det sker ett långsiktigt arbete.
Omtag har skett när det gäller grannsamverkan mot brott. Bostadsbolaget
kommer att vara kontaktyta och stöttning sker av den lokala
hyresgästföreningen. Arbetet sker i Bro och planering finns även för
Kungsängen.
Det pågående arbetet kommunen bedriver med Fryshuset är mycket viktigt för
Bro.
Polisen
En ny gemensam lokal ska tillskapas i Järfälla.
Resursallokeringen inom Polisen ska ses över. Ska gynna lokalpolisområdena.
Under början av 2017 kommer rekryteringen av områdespoliser att påbörjas.
Mellan 6 – 8 tjänster. Dessa poliser ska vara de som agerar i området och
skapar kontinuitet och blir kända i området.
Lägesbild
Viss ökning av bostadsinbrott. Fler inbrott i lägenheter. I övrigt relativt lugnt i
kommunen vad gäller brott. Inga fler bilbränder i Bro.
I Brunna är det en nivå av bilbränder som är på en oacceptabel. Oklart
fortfarande vad som leder till att dessa sker och vilka som utför bränderna.
Utredningsarbete pågår. Extra resurser i området.
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Brandkåren Attunda
Fortsätter med fördjupade hembesök. Just nu information inför julen rörande
vikten av brandsläckare, släcka ljus etc.
Information i skolor.
Arbete tillsammans med Fryshuset.
Trygghetssamordnare
Flera bostadsinbrott. Flest i Kungsängen.
Vidtagit åtgärder i Brunna med bl a extra väktarinsatser ökade
nattvandringsinsatser, information om brännbart på gårdarna,
grannstödsinsatser och trygghetsinventering.
Trygghetsinventeringen i Brunna har lett till ett antal åtgärdsförslag.
Vuxna på gång har fått till vandringar varje helg i Bro.
Vandrarvärdsutbildningar på gång. Även plan för start av VPG vid Ekhammar.
Arbetet mot våldsbejakande extremism pågår och konsultationsforumet har
träffats för att lägga upp sitt arbete.
Utbildningskontoret
Dom har kommit från Hovrättan rörande misstänkt sexuellt utnyttjande i en
förskola. Helt friande dom vilket skapat oro i verksamheten.
Ökade elevantal och barn i förskola. Behov finns utifrån detta att tänka
strategiskt i ett trygghetsperspektiv.
Samhällsbyggnadskontoret
Påbörjade arbetet med VA vid Granhammarsvägen. Omledning av trafik som
följd. Därefter även ombyggnad av GC-vägen.
Två nya busshållplatser vid Jurstavägen.
Medborgardialog rörande torget i Kungsängen pågår. Deltagande i dialogen
från BRÅ:s medlemmar efterfrågas.
Kultur- och fritidskontoret
Sönderslagna rutor i badhuset.
Kommundirektören
Träff med Fryshuset under början av december för att lägga upp fortsatt
planering. Andrea Andersson kommer att projektleda delen vad gäller
partnerskapsöverenskommelsen med Fryshuset.
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Möten 2017
Första mötet 9 februari kl 9.00 – 11.00. Rum Dävensö, Kulturhuset plan 6

Förslag på mötesdagar 2017:
(fastställs nästa möte)

-

Torsdag 18/5, kl 09.00-11.00

-

Torsdag 14/9, kl 09.00-11.00

-

Torsdag 23/11, kl 09.00-11.00
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