MINNESANTECKNINGAR

Datum

2017-02-09

Minnesanteckningar Brottsförebyggande rådet,
BRÅ, den 9 februari 2017
Lokal: Dävensö
Tid: 9:00-11:00
Närvarande: Magnus Nilsson och Jörgen Karlsson, Lokalpolisområde Järfälla
Tore Olsson och 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
Kaj Söder, 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
Ordförande: Camilla Janson, kommunstyrelsens ordförande Upplands-Bro
kommun
Sekreterare: Emma Åhlstedt, Upplands-Bro kommun

Godkänna dagordningen
Dagordningen godkänns.

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns.

Rapport från Förebyggande rådet

UBK2001, v1.0, 2014-05-15

Uppdrag från BRÅ gällande långsiktiga insatser situation Bro – Förebyggande
rådet anser att man behöver utreda och ta fram en strategi och att frågan är så
stor och bör ligga hos BRÅ. Frågorna ligger på fler olika plan – både
kortsiktigt, långsiktigt och operativt.
Förebyggande rådets roll måste förtydligas. Att ta fram en analys för en
långsiktig insats kan vara ett för stort arbete för Förebyggande rådet.
Diskussion om behovet att utse en projektledare som driver och samordnar
detta arbete behövs delas av flera.
Kommundirektören föreslår att Kommunledningsgruppen får i uppdrag att
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organisera arbetet med en långsiktig strategi, projektledning m.m. BRÅ
beslutar att rapportering sker till nästa möte, den 1 juni om hur arbetet ska
kunna genomföras.

Medborgarlöfte 2017
Två synlighetsinsatser genomförda med Fryshuset, ungdomsstödjare, polis och
VPG (Vuxna på gång). Ytterligare två insatser samt narkotikainsatser är
planerade.

Samverkansöverenskommelse
Trygghetssamordnare Björn Svensson rapporterar.
Samverkansöverenskommelsen flyter på enligt plan.
Våldsbejakande extremism
Två möten med konsultationsforumet genomförda, nästa blir en halvdag i april.
Grannsamverkan
Grannsamverkan i flerfamiljshusområde i Råby och Finnsta klart. Start i
Kungsängen i vår. Grannstödsförarutbildning i maj.
Trygghet på offentlig plats
Trygghetsvandring Bro i höst, i Kungsängen 2018.
Gemensam krogtillsyn initierad.
Lägesbildsmöten med kommunal verksamhet, polis och räddningstjänst m.fl.
genomförs kontinuerligt.
Arbete utsatta ungdomar
Samverkan och kontinuerlig dialog med Fryshuset sker.
Orosamtal- några ärenden initierade av polisen.
Medborgarlöfte 2018
Medborgardialoger samt gemensam lägesbild klar till maj/juni, presenteras på
BRÅ:s nästa sammanträde.
Resultatsammanställning av dialoger samt lägesbilden klar i augusti. Skiss på
medborgarförslag presenteras till en referensgrupp efter sommaren. Presenteras
på BRÅ:s sammanträde i september.
Vandrarvärdsutbildning
Intresset för nattvandring är stort. Utbildning i Ekhammar i mars, start i början
av april. 10 vandrarvärdar har anmält intresse samt ett antal från Brunna som
ansluter sig till utbildningen.
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Trygghetsvärdar
Trygghetsvärdar kommer att stötta vandrarvärdarna under fredagar och
lördagar för att skapa trygghet. Start av sex trygghetsvärdar i början av april,
utbildning i slutet av mars. Rekrytering, intervjuer i samverkan med
fritidsgården Trappan (Ekhammarskolan) som värdarna ska samverka med
samt utgå ifrån. Uppdraget blir initialt att stötta implementeringen av
nattvandring i Kungsängen.
Camilla ställer frågan om grannstödsförarna kan vara intresserade av att vara
med i arbetet med nattvandring. Frågan tas upp på KPR nästa vecka.

Stockholmsenkäten
Uppföljning av Stockholmsenkäten, presentation av Lisa Coudek.

Laget runt
Upplands-Brohus
Första uppstartsmöte för grannsamverkan i Kungsängen genomfört. I
nyhetsbrev informerar Upplands-Brohus om deras trygghetsarbete till sina
hyresgäster.
Möte med handlarna i Bro C – positiva förändringar märks i Bro C.
Polisen
Försöker få tillgång till fler lokaler i Järfälla, förväntas få besked första
kvartalet 2018.
Inom kort sägs lokalerna i Kungsängen och Bro upp. Polisen vill öka sin
närvaro i Bro och ser över alternativet med ett medborgarkontor i kommunal
verksamhet.
Trygghetssamordnare
Inget särskilt att rapportera.
Utbildningskontoret
Inget särskilt att rapportera.
Kultur- och fritidskontoret
Problem med bränder i Brohuset, det har anlagts bränder på toaletter fyra
gånger.
Färre besökare till biblioteket i Bro.
Ungdomskulturproducent ska anställas, som kommer att ansvara för bl. a.
Lillsjöfestivalen. Detta är ett samarbete med Fryshuset och kontoret vill öppna
studion som Fryshuset kan använda.
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Kommundirektören
Första intromöte med Fryshuset (IOP-partnerskap). Till sommaren kommer de
anordna ett seminarium i Almedalen med säkerhet och trygghet som röd tråd.

Fastställande tidpunkter för BRÅ
Ny tid istället för 18 maj blir 1 juni, övriga tider godkänns.
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