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1

Tillägg på dagordning – Ida Texell från Brandkåren Attunda, Öppna
jämförelser och kommunala handlingsprogram. Dagordningen godkänns.
2 Ida Texell, räddningschef, Brandkåren Attunda – går igenom Öppna
jämförelser och kommunala handlingsprogram, statistik som visar
samhällets behov. Statistiken visar bland annat följande:
• Säkerhets- och trygghetsmåttet (jämförelse mellan kommunerna

Järfälla, Knivsta, Sollentuna, Upplands-Bro, Sigtuna, Upplands Väsby)
visar att vår kommun behöver öka säkerheten och tryggheten. Resultatet
är räknat på personskador, utvecklade bränder, våldsbrott, samt stöld
och tillgrepp.
• Hjälp vid nödläge - Attunda ligger på plats 25 i landet vilket är en bra
placering. Just nu pågår en upphandling för ny larmcentral.
• Jämställdhet samt information och utbildning är något fler kommuner
måste jobba med.
• Handlingsplan - Varje dag dör 9 personer i olyckor i Sverige.
Brandkåren vill gärna ut och informera och utbilda men saknar
information från kommunerna var behovet finns.
• Skydd mot olyckor – detta är till stor del den enskildes ansvar. Andra
aktörer börjar ta större del, exempelvis organisationen Missing People.
• Handlingsplanen handlar om att ta reda på vad vi vill ha åstadkommit
2019-2020.
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Ida berättar att man kan boka in brandskyddsutbildningar mm och att
myndigheterna nu behöver ställa krav på räddningstjänsten.
Eva Folke önskar ha med Räddningstjänsten när de träffar Hemtjänsten och
säger att de behöver få ut information om brandförebyggande till personalen på
boenden samt de äldre.
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I England jobbar de mycket med s.k hembesök där bl a boende, missbrukare
och hemlösa bjuds in till träffar där räddningstjänsten får idéer om hur de ska
nå ut till alla. Ida vill få igång ett liknande arbete här.
Både Polisen och Räddningstjänsten står med öppna armar och nu är det upp
till kommunen att knyta ihop säcken så vi får en säkrare kommun. Eva vill att
vi tar fram en plan inom kort där vi pekar ut de områden vi måste prioritera.
3

Chefssamråd, Karin – På senaste chefssamrådet fick de samma dragning av
Ida Texell. Nya polischefen, Christer Nilsson berättade om att Seniorråd i
norrort ska dra igång inom kort, där syftet är att få ut brottsförebyggande
information till de äldre. Det kommer finnas representanter från SPF och
PRO från varje kommun. Karin vill informera om detta i Kommunala
pensionärsrådet och Kommunala handikapprådet. Christer vill se tydliga
uppdrag inom BRÅ, ett mer handlingskraftigt råd som återrapporterar till
chefssamrådet.
Ingen ny information om organisationen. Förslagsvis hamnar de två
lokalkontoren i Upplands Väsby och Järfälla, detta är dock ej beslutat.

4

SIG Sociala insatsgruppen, Anders – jobbar för tillfället med ett par
individer. Arbetet har kommit igång ordentligt och fungerar bra.
5 Socialkontoret/Utbildningskontoret, Eva och Kaj – Eva berättar att de
startat ett projekt att kartlägga ungdomar mellan 16-24 år som inte går i
skolan eller har någon känd sysselsättning, det är ett stort antal i vår
kommun. Kaj berättar att Utbildnings- och Socialkontoret ansökt om stöd
ur den sociala investeringsfonden till preventionsarbete. Målet är att ha en
resurs som arbetar med just detta arbete, ANDT. De har ansökt om medel
för tre år till en början.
Mini-Maria på Härnevimottagningen visar att vi har ganska få ungdomar
som missbrukar droger. Temadag med inriktning på drogmissbruk under
våren.
6 Trygghet och säkerhetsarbetet i kommunen – Mats och Charlotta
Kristiansson jobbar med en utredning om trygghetsarbetet i kommunen,
kartlägga och få bild av hur behovet ser ut. Klar i maj.
7 Övriga frågor
•

•

Upplands-Brohus – Boendeinflytandekommittén ska titta på hur de
boende ser på tryggheten i området. De önskar få utbildning/stöttning
i detta arbete och någon typ av samverkan. De har kontinuerliga
möten med polisen. De har haft inbrott i garage på Östervägen och
just nu installeras portlås i området som ökar tryggheten.
Hyresföreningarna vill jobba med grannsamverkan. De har även
beställt fortsatt bevakning i Bro C. Tore tar upp frågan om
medfinansiering.
Graflunds – Inbrott har skett via altandörr och de har haft en kampanj
där de sålt ca 30 säkerhetsdörrar i Bro. De har fått rapporter från
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boenden om misstänkta fordon/personer i området. Karin påpekar att
det är viktigt att Polisen får ta del av dessa rapporter. Problem med
belysning på parkeringen som lett till en del bilinbrott. Verkar ej vara
sabotage.
Polisen – En hel del bostadsinbrott i kommunen på sistone och det är
samma i Stockholmsregionen, alla kommuner drabbade. Bilinbrotten
har skenat. Få ungdomsrelaterade brott för tillfället.
Brandkåren Attunda – Hembesök kommer att dra igång under våren.
De kommer att göra hemsbesök och skicka information om
brandförebyggande arbete. Start i Graflunds och Upplands-Brohus
fastigheter. Det skedde en incident på en förskola för en tid sedan
vilket ledde till kontroller på förskolor runt i kommunen. Man kunde
se att det behövs några åtgärder.
Larmassistans – Inget speciellt från Företagarna. Relativt lugnt i Bro
C. De äldre känner sig tryggare när de patrullerar i centrum. Snatterier
förekommer.
Utbildningskontoret – Det skedde ett inbrott på Bergaskolan för tre
veckor sedan. Tjuvarna stal mycket utrustning, mestadels datorer. Vid
tillfället går inte larmet. Detta har lett till att larm o dyl i skollokaler
ska ses över, en nyanställd tittar på detta.
Socialkontoret – 18 mars e.m hålls Missbruksdagen som är riktad till
aktörer som jobbar med barn och ungdomar. Kaj och Eva har startat
upp Förebyggande rådet. Syftet är att ha fokus på aktiviteter och
åtgärder. De kommer att träffas två gånger per termin innan BRÅ som
i sin tur tar del av anteckningarna från rådet.
Tillväxtkontoret – Önskar få ett bra samarbete med räddningstjänsten.
Många projekt på gång just nu, bl a. detaljplan för Tegelhagen (2000
bostäder) och Trrädgårdsstaden (1000 bostäder) och ett fletal mindre
projekt. Norrboda-Brunna handelsområdet godkändes av
Kommunfullmäktige igår, 11 februari. Högst prioritet just nu är
säkrare gång/cykelväg mellan Tibble och Brunna. Snöröjning på
centrala gator och vägar prioriteras. Brohuset har många besökare och
har blivit en stor träffpunkt.

Övriga frågor – Karl-Erik önskar att vi på nästa möte brainstormar runt det
som Ida Texell tagit upp. Vi ska även diskutera upplägget mellan
Förebyggande rådet och BRÅ, se hur andra kommuner jobbar för att få
idéer. Vi måste slå fast hur vi ska jobba och vilka operativa uppdrag vi ska
ha. Vi måste lyfta att trygghetsarbetet är vårt stora fokus för i år.

Nästa möte: 7 maj 2015
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