MINNESANTECKNINGAR
Kommunledningskontoret
Datum

2016-02-10

Minnesanteckningar Brottsförebyggande rådet,
BRÅ, den 10 februari 2016
Lokal: Dalkarlen
Tid: 9.00-10.30
Närvarande: Magnus Nilsson, Frida Törnvall och Jörgen Karlsson,
Lokalpolisområde Järfälla
Tore Olsson och Per-Erik Åhlund, AB Upplands-Brohus
Mats Kjellberg, säkerhetsstrateg Upplands-Bro kommun
Mathias Rantanen, Tillväxtchef Upplands-Bro kommun
Kaj Söder, Utbildningschef Upplands-Bro kommun
Eva Folke, Socialchef, Upplands-Bro kommun
Maria Johansson, Kommundirektör, Upplands-Bro kommun
Ordförande: Camilla Jansson, KSO, Upplands-Bro kommun
Sekreterare: Karl Öhlander

Ny ordförande
Camilla Jansson, KSO hälsas välkommen och tillträder som ordförande i BRÅ.

Trygghetsdagen, seminarium SKL
Kommunen har deltagit i ett seminarium anordnat av SKL och Polisen.
Seminariet hade som tema, samverkan mellan Polisen och kommunerna. Under
seminariet diskuterades samverkansmetoder, medborgarlöften och
brottsförebyggande arbete.

Laget runt

UBK2001, v1.0, 2014-05-15

Upplands-Brohus
Arbete med inpasseringssystem i fastigheter.
Funderingar om vad som kommer att hända när paviljongerna för boende för
ensamkommande flyktingbarn etableras. Flertal risker har identifierats, bland
annat går det inte att teckna försäkringar för lokalerna. Det behövs ett
förebyggande arbete.
Polisen
Fortsatt arbete med den nya organisationen. Arbete med rekryteringar pågår.
Plan för att samordna resurser och personal till Järfälla. Fortsatt förhöjd
riskbild nationellt gör att medarbetare placeras på andra områden än i
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lokalområdet. Tanken är att minst 50 % av polisens personal ska finnas på
lokalpolisområdena.
Problemet med smällare har i stort sett upphört.
Synliga brottsligheten är inte stor. Några bilbränder. Ett mindre antal personer
(15-20 personer) står för en stor del av brottsligheten i kommunen.
Skylten vid poliskontoret i Bro
Ska inte tas ned än. Beslut om detta tas när tillgängligheten och synligheten i
Bro ökat och utvärderats.
Samverkansmöte
Varannan onsdag samverkansträff Polisen-Kommunen om mer operativa
frågor.
Brandkåren Attunda
Ett handlingsprogram har arbetats fram där fokus ligger på samverkan.
Invigning i mars av den nyrenoverade brandstationen i Bro.
Säkerhetsstrategen
Inte kunnat fokusera på annat än det lagstadgade arbetet. Rapport från polisen
och räddningstjänsten varje morgon.
Utbildningskontoret
Av inrapporterade tillbud är ca en tredjedel hot- och våldssituationer. En
kartläggning är genomförd och åtgärdsplan är framtagen. Incidentrapportering
sker systematiserat.
Mycket arbete med frågan om det nya boendet för ensamkommande
flyktingbarn. Arbetet har bestått av information till föräldrar och boende i
närheten av det planerade boendet. Utbildningskontoret ska informera elever
och vårdnadshavare utifrån att elever och barn deltar i verksamheter och
utbildning i närheten av det planerade boendet.
Medel är avsatta för ett tvåårigt preventionsprojekt. Rekrytering pågår av en
projektledare.
Socialkontoret
Sett en ökning av anmälningsärenden till socialtjänsten rörande våld i nära
relationer/familjer.
Stort arbete med att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Vid årsskiftet tagit
emot 79 asylsökande ensamkommande. Efter årsskiftet tagit emot en person.
Utredningar finns för samtliga.
Planering att öppna boende med moduler vid Korsängen med 16 – 20 platser.
Kommer att drivas av Vårljus (samägd verksamhet mellan kommuner i länet).
Hög beredskap inom verksamheten inför öppnandet av boendet.
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Stor ökning av missbruksplaceringar (vuxna och unga vuxna). Flera är
tvångsplaceringar (LVM). I samband med detta har arbetet inom
missbruksavdelningen setts över. En samordnare är anställd för att arbeta med
daglig arbetsledning. Samordnaren deltar vid Polisens samordningsmöten
varannan vecka.
Arbete pågår med att se över metoder för att nå unga missbrukare.
Samverkansöverenskommelse mellan Polisen, bostadsbolagen och kommunen
för att motverka våld i nära relationer. I samband med denna har en
informationskampanj genomförts.
Bryggan är en verksamhet för barn och unga som mår psykiskt dåligt. Är ett
samarbete mellan kommunen och Landstinget. Även skolan är med i
samarbetet.
Tillväxtkontoret
Mathias Rantanen har tillträtt som tillväxtchef.
Nytt avtal är tecknat med First Camp om drift av campingen på Björknäs.
En revidering av hastigheter i kommunen är genomförd. Fleras synpunkter
inkommer rörande denna. Bland annat rörande Granhammarsvägen och
Ginnlögs väg. Arbete pågår utifrån ett tillgänglighetsprogram som beslutas av
Tekniska nämnden.
I samband med att arbetet med Ringvägen inleds kommer grusparkeringen i
centrala Kungsängen att försvinna. Detta ökar belastningen på parkeringar i
Kungsängens centrum.
Kultur- och fritidskontoret
Infört en rutin för Kultur- och brohusen rörande incidentrapportering.
Jobbar med att förändra ordningsstadgan för att få till ett alkoholförbud vid
Lillsjöfestivalen.
Evakueringsboendet är avvecklat. Lyckat projekt.
Inga problem med kränkningar i simhallen. Trots detta ett förändrat arbetssätt
för att motverka kränkningar.
Dialog ska ske med ungdomar i Bro om hur grusytan i Bro ska kunna utnyttjas.
Kultur- och fritidsnämnden ska fatta beslut om att starta upp projekt rörande
Ungdomens hus.
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Kommundirektören
Ser över organisationen utifrån det politiska uppdraget.
14,5 mnkr har tillförts kommunen som extra statsbidrag för ökade kostander
för det ökade flyktingmottagandet. Till nästa Kommunstyrelse kommer ett
ärende att tas fram för att fastställa hur dessa medel ska användas i
verksamheten.
Arbetet med att sätta samman en kommunal organisation för trygghetsarbetet
fortskrider.
Ny lag om att kommunerna ska ta emot ett visst antal flyktingar med
uppehållstillstånd per år. Information ska lämnas till KSO och kommundirektör
om den nya lagen.
Handlingsplan för våldsbejakande extremism tas fram. Beslut på
kommunstyrelsen i april.
Strategi för medborgardialog beslutas av kommunstyrelsen i april.

Boende för ensamkommande flyktingbarn vid Korsängen
Sakägare i bygglovsärendet är kallade till möte imorgon den 11 februari.
Samtliga kontor deltar. Mötet ska planeras noga och beredskap ska finnas för
att mötet kan få en annan form än planerat.
Ett informationsmöte för berörda ska genomföras innan verksamheten startar.
Signaler om problem i frågan mottages gärna av Polisen.

Olovliga bosättningar
Behov finns av att arbeta med rutinerna för hur hanteringen av olovliga
bosättningar ska gå till.
Inom Polisen finns två personer som har särskild erfarenhet av frågan. Mats
kallar till ett möte där frågan ska beredas.

Fortsatt utvecklingsarbete i BRÅ – handlingsprogrammet
Handlingsplanen är en gemensam lägesbild. Planen är en grund för
samverkansöverenskommelser. BRÅ ska vara en styrgrupp för det fortsatta
arbetet.
Planen gås igenom. Återrapportering på nästa BRÅ. Till detta tillfälle måste
planen också kompletteras efter att internt arbete skett inom respektive
organisation. Kommunicera nya områden till sekreteraren.
Underlag från Stockholmsenkäten presenteras vid nästa BRÅ. UpplandsBrohus rapporterar om sitt arbete med brovärdar på nästa BRÅ.
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Övriga frågor
Samverkan social oro. Finns länkar under Polisens webbplats och
facebooksida.

Nästa möte
12 maj kl 9.00 – 11.00
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