MINNESANTECKNINGAR
Kommunledningskontoret
Datum

2016-09-15

Minnesanteckningar Brottsförebyggande rådet,
BRÅ, den 15 september 2016
Lokal: Dävensö, Kulturhuset
Tid: 9:00-11:00
Närvarande:
Frida Törnvall, Jörgen Karlsson och Andreas Wiman, Lokalpolisområde
Järfälla/Upplands-Bro
Tomas Wråhde, Räddningstjänsten Attunda
Tore Olsson och Håkan Örnelius, AB Upplands-Brohus
Mats Kjellberg, säkerhetschef, Upplands-Bro kommun
Björn Svensson, säkerhetsstrateg, Upplands-Bro kommun
Johan Svensson, Larmassistans
Karl Öhlander, kansli- och utvecklingschef, Upplands-Bro kommun
Mathias Rantanen, samhällsbyggnadschef, 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
Ordförande: Camilla Jansson, Kommunstyrelsens ordförande Upplands-Bro
kommun
Sekreterare: Emma Åhlstedt, Upplands-Bro kommun

Godkänna dagordningen
Dagordningen godkänns.

Nya deltagare i BRÅ

UBK2001, v1.0, 2014-05-15

•

Trygghetssamordnare, Björn Svensson

Björn är anställd på kommunen som trygghetssamordnare sedan augusti. Han
ska fokusera på förebyggande arbete, trygghetsfrågor medborgardialog m.m.
•

Förvaltningschef Upplands-Brohus, Håkan Örnelius

Jobbat som ny förvaltningschef på AB Upplands-Brohus i en månad. Tidigare
på Järfällahus där han arbetade som förvaltningschef i 13 år.
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
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Polisens nya organisation
•

Hur ser den planerade bemanningen ut och hur ser det ut idag?

Den nya organisationen är sjösatt sedan 1,5 år tillbaka. Ingen fastställd
bemanning än. Just nu tas en rapport fram som kommer att visa hur behovet på
resurser ser ut i de olika områdena. I dagsläget behövs förstärkning. 50% av
resursen ska finnas ute i verksamheten, idag inte tillräckligt med resurser i
lokala områdena.
S.k. Mareld är en satsning på resurser i särskilt utsatta områden och tanken är
att öka resurser i dessa områden.
•

Övriga insatser för Upplands-Bro?

Arbete med att komma fram till en samlad lägesbild, sätta gemensamma
prioriteringar och därmed sätta upp medborgarlöften.
Nyckeltal/bemanning, mäts det utefter vårt behov? Några nyckeltal är
gemensamma, t.ex hur många prio 1 och 2 i varje område, ärendeflöde m.m.
Lokala brottsförebyggande arbetet skiljer sig väldigt mycket mellan
lokalpolisområdena i Sthlm. Mycket fokus på trygghet.
Fråga om rekrytering inom polisen – i Stockholmsområdet kan det bli ca 1000
nyrekryteringar. Stor del av dessa kommer att gå till lokalpolisområdena.
Fråga om områdespoliser - Minst två områdespoliser till Upplands-Bro
kommun. Prio 1 för dagens områdespoliser i polisområde Järfälla/UpplandsBro är Bro centrum som är ett prioriterat område (totalt 3 prioriterade områden
i Järfälla/Upplands-Bro).

Situationen i Bro, Fryshuset - Maria Johansson
Återkoppling från senaste året. Oro i Bro har funnits under lång tid tillbaka
men har eskalerat med bl.a. bilbränder. Polis har känt till problemet och sedan
årsskiftet har samverkan förbättrats. Kommunen har haft avtal med Fryshuset
där de bl.a. nyttjat polisens lokal i Bro under juni-augusti. Konstaterat att oron
minskat. Avtalet med Fryshuset förlängs t.o.m december.
Fryshusets personal har tidigare jobbat med ungdomar i Husby. De har under
denna period jobbat med några ungdomar i kommunen som aktiverats och satt
planer inför framtiden bl.a.
Polisen tillägger att Bro inte har varit ett problem under sommaren.
Engagemang av vuxna är prioriterande. 2011 hade vi en fungerande Vuxna på
gång-rörelse, detta är ett önskemål att få tillbaka. Dialog pågår med föreningar.
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Samverkansöverenskommelsen/medborgarlöften - Andrea
Andersson
Beslut om samverkan med polisen har gjorts. Kommunen tillsammans med
polisen har genomfört medborgardialoger, såsom webbenkäter, dialoger i
Brohuset, UBG. Nu görs en gemensam lägesbild tillsammans med kommunens
två lokalpoliser. Denna lägesbild bör vara klar inom kort. Fortsättning av
arbetet innebär att göra analyser om varför det ser ut som det gör i kommunen,
sätta upp prioriteringar, skriva samverkansöverenskommelse och sist
medborgarlöften.
Resultat av medborgardialogen visar på mer otrygghet i Bro, oro för
ungdomsgäng, äldre känner sig mer otrygga, oro kring pendeltågsstationerna
och större oro utanför vår kommun för kommunens ungdomar. Har
ungdomarna större kontaktnät känner de sig mer trygga.
Ur politiskt perspektiv finns frågor om vad som är möjligt gällande
medborgarlöften. Finns tillräckligt med bemanning inom poliser för att kunna
leva upp till dem? Först och främst görs prioriteringar utefter analysen som
kommer att göras, efter det kan man specifikt i överenskommelsen lista de
löften vi alla kan leva upp till.
Avstämning av arbetet i mitten av november.

Chefssamråd - Jörgen Karlsson
Möte med de fem norrortskommunernas kommundirektörer, socialchefer,
säkerhetschefer samt Polisen (Järfälla/UBK och Sollentuna), SL,
Åklagarmyndigheten och räddningstjänsten.
På föregående möte diskuterades upplägget för dessa möten. Nu är fokus mer
på att dela med sig av goda erfarenheter mer än att rapportera om vad som
hänt.

Resultat Stockholmsenkäten - Kaj Söder
Enkät som görs i grundskola åk 9 och gymnasiet åk 2. Enkäten görs vartannat
år i alla Stockholms kommuner. Utbildningschef Kaj Söder redovisar
Upplands-Bro kommuns resultat. Presentation bifogas dessa
minnesanteckningar.
Resultatet är ej skolrelaterat, utan ett resultat baserat på ungdomar boende i
kommunen.
En av åtgärderna av förra enkäten – ungdomar och vuxna i åldrarna 16-24 år
som inte hade en känd sysselsättning, har lett till projekt Unga vuxna.
Ungdomar som inte har gymnasiebehörighet löper stor risk för utanförskap. I
resultatet är dessa ungdomar inräknade. Viktigt att sysselsätta dessa ungdomar
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och det är viktigt att börja jobba med barnen i yngre ålder genom dialog med
vårdnadshavare bl.a.
Man kan se likheter på vissa punkter mellan kommuner som är lika
storleksmässigt samt liknande socioekonomiska situationer.
Stockholmsenkäten har en till del som gäller livsstil, trygghet och brott. Denna
är inte redovisad här.
Alla som jobbar med dessa frågor tar del av resultatet och jobbar vidare,
förbättrar arbetet. Ungdomar som medverkat i enkäten är anonyma, och det är
möjligt att ta fram statistik per skola, men inte på bostadsområde.
Frida Törnvall berättar om en del av resultaten i den andra delen av enkäten.
Polisen jobbar med att gå vidare med resultatet, de delar som sticker ut för vår
kommun.
Maria önskar få en redovisning av enkätens andra del på kommande BRÅ. När
presentationsmaterialet är klart skickas det ut till mötets deltagare.

Fortsatt utvecklingsarbete i BRÅ
Camilla föreslår att vi avstår från denna punkt.

Laget runt
Upplands-Brohus
Trygghetsfrågor prio 1. Under en tid tillbaka har nya porttelefoner satts upp
och lås är utbytta. Önskar mer aktivitet i grannsamverkan. Bra utgång med
deras nya förvaltningschef. Det har även skett byte av samtliga brandvarnare i
flera hyreshus.
Polisen
Nöjda med rapportering på tidigare punkter. Gemensamma aktiviteter som Fest
i byn och Upplands-Bro Festivalen med närvaro och engagemang från Polisen
var uppskattat av besökare.
Fråga från Camilla om den senaste tidens händelser i kommunen, ex branden
på Källskolan, rånet på Bro Park. De stora händelserna upplevs inte som någon
attack mot kommunen.
Inbrotten har halverats på sistone. Problematiken är att man slår ihop alla
händelser. Misshandelsbrott har ökat och detta måste polisen jobba med.
Brandkåren Attunda
Samarbete med Fryshuset var väldigt lyckat. Inte en enda brand. Kontroller i
skolor pågår. Oro runt Skällsta industriområde, inventering pågår.
Första insats-bil åker direkt till olycksplatsen, vilket innebär att man tidigare
kan nå olycksplatsen.
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Många radhusinventeringar i kommunen, stort fokus i Brunna. Enkät om
gjorda åtgärder i området.
300 hembesök i Bro och Råby där de informerat om brandvarnare, -släckare,
vad man ska göra vid brand m.m. Även fördjupade hembesök – social grupp
som behöver mer ingående information om brandsäkerhet och trygghet.
Mycket uppskattat.
Dialog med ansvariga för hemtjänsten förs också.
Maria tar upp frågan om Attunda har möjlighet att komma och informera på
Kommunala tillgänglighetsrådet.
Säkerhetschef/säkerhetssamordnare
Säkerhetschef Mats Kjellberg lämnar nu över en del frågor till Björn, bl. a.
grannstödsbilen, grannsamverkan, social oro – ett arbete som kommer att
läggas stort fokus på. Björn får rapporter från polis, grannstödsbilen,
hyresvärdar m.fl. kontinuerligt.
Företagarföreningen/Larmassistans
Oro bland butiksinnehavare. Bevakning i Bro centrum. Ungdomar håller till i
utkanten av centrum, mot Råby. Grupper med barn i 9-12-årsåldern.
Utbildningskontoret
Preventionsarbetet baserat på resultatet från Stockholmsenkäten.
Gällande branden i Källskolan – kommunen äger lokalen. Sanering av platsen
sker måndag nästa vecka. Erbjuder hjälp till skolan, letar alternativa lokaler för
de 80 elever delat på 6 årskurser i grundskolan. Önskemål om att hålla ihop
alla Källskolans elever. Ingen verksamhet förrän tidigare måndag nästa vecka.
Man kan minska risken för att liknande olyckor sker igen genom att
brandfarliga saker inte lämnas utanför skol- och förskolebyggnader.
Camilla påpekar att det är viktigt att prata med barnen och ungdomarna som
håller till runt Råbyskolan. Hur fångar vi in dessa ungdomar och aktiverar dem.
Socialkontoret
Vid rånet på Bro Park och branden på Källskolan aktiverades POSUM-grupp.
Narkotika bland ungdomar. Utvecklar behandlingsprogram, tidigare svårt att nå
ungdomar men nu kommer fler ungdomar till mottagningarna.
Ungdomsmottagningen och Bryggan – ökning på båda mottagningarna,
ensamkommande ungdomar som söker hjälp.
Ta emot nyanlända flyktingar – arbete med både kortsiktiga och långsiktiga
lösningar. Idag har kommunen fyra integrationsstödjare som informerar om
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boende, SFI m.m. Sedan en tid tillbaka har de arbetat som förstärkning till
ungdomsstödjare.
Den 12 oktober håller Socialkontoret och Utbildningskontoret ett seminarium
med på fokus på integration för vår personal.
Den 28 oktober hålls ett seminarium om våldsbejakande extremism.
Samhällsbyggnadskontoret
På sistone har två artiklar synts i lokala tidningar. Det ena gäller
parkeringspaketet i Kungsängens centrum och just nu jobbar kontoret med
upphandling. Det andra är Björknäs camping, just nu ligger fokus på att
utveckla campingen till nästa säsong.
Trafik- och tillgänglighetsprogram – gång- och cykelvägar är ett av de stora
projekten.
Bygget på Kyrkbacken är igång.
Aktuella samråd - Svenska kyrkans etablering i Bro, Trädgårdsstaden i Bro
samt Gamla brandstationen (80 ungdomslägenheter).
Kultur- och fritidskontoret
Lyckade aktiviteter under sommaren, nya på gång. Upplands-Bro festivalen var
ett väldigt lyckat evenemang med 800 besökare. Nära samarbete med polisen.
Biovisning i både Kungsängens centrum (400 besökare) och i Bro centrum (50
besökare, dåligt väder resulterade i färre besökare).
Öppen sporthall öppnades i söndags. Ungdomens hus, ingen lösning gällande
lokal, jobbar vidare.
Aktivitetsparken i Råby – nu ska området planeras tillsammans med en
arkitekt, i dialog med ungdomar.
Statens kulturråd delar ut bidrag till kultur i utsatta områden. Kommunen har
skickat in ansökan för kultur i Finnsta. Detta är ett 3-årsprojekt. Tanken är att
skapa positiva utrymmen i dessa områden.

Nästa möte
Upplägg för kommande BRÅ bör diskuteras nästa möte, först på dagordningen
för nästa möte.
Önskemål om att rapportering från alla deltagare skickas ut till alla deltagare
tillsammans med kallelse.
Nästa möte: 24 november kl 9.00 – 11.00.
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