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Dagordningen godkänns. Punkterna Grannstöd, X-Cons och Rapport från
chefssamråd läggs till under Övriga frågor.
Utveckling av BRÅ, Workshop med Kaj Söder och Eva Folke.

Under Workshopen prioriteras de fokusområden BRÅ ska jobba mer med.
Avsikten är att BRÅ ska få ett styrdokument att jobba utifrån..
Steg 1 - Mötets deltagare skriver vilka områden man anser vi behöver jobba
med.
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Steg 2 – Gruppering av områden. Trafik, trygghet, motverka våld i nära
relation, ungdomar och brottsbekämpning är de områden som kräver mer
fokus. Förbättra samverkan/metoder, omvärldsbevakning/uppföljning och
riktade insatser är också stora områden som vi bör arbeta mer med. De tre
fokusområden som är störst är ungdomar, trygghetsfrågor och motverka våld i
nära relationer (och gruppen trafik som till stor del faller in under ungdomar
och trygghetsfrågor/brottsbekämpning).
Steg 3 - Definiera vad inom varje område som ska prioriteras, lägga upp en
plan över vem som ska göra vad. Vad ska ske och inom vilken tidsram. Kaj
Söder gör en sammanställning över hur arbetet ser ut idag och vad behöver
göras. Utkast skickas till var och en som får lämna kommentarer.
Jörgen Karlsson, Polisen berättar att i och med den nya organisationen inom
Polisen så är ett av huvuduppdragen att samla in statistik. De ska föra en dialog
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för att få en lägesbild, större utrymme för medborgardialog. Polisen kommer
också göra en prioritering och se vilka tre områden de ska jobba med.
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Laget runt.

•

Upplands-Brohus – Arbetet med att skapa tryggare bostadsområde
fortsätter. Har ett gott samarbete med Brandförsvaret.
Graflunds – En del bilbränder och lägenhetsinbrott på sistone. Arbetet med
att få mer och bättre belysning utomhus pågår.
Polisen – Upplands-Bro kommun är inte jättebrottsbelastad jämfört med
andra kommuner. Ökad polisnärvaro ska det bli för att öka tryggheten för
medborgarna.
Gällande organisationsförändringen: 26 oktober ska det nya
lokalpolisområdet Järfälla vara igång, där Upplands-Bro kommun ingår.
Två kommunpoliser tillträder i oktober. På sikt kan Upplands-Bro kommun
få områdespoliser som blir ansvariga för samverkan, med t.ex.
grannstödsbilen, fastighetsvärdar och skolor.
Brandförsvaret – 3 bilbränder i ett och samma område den senaste veckan.
Arbetar f n med hembesök för att förebygga brand. Ombyggnation på
brandstation vilket bidrar till att stor del av resurserna finns där.
Ombyggnationen beräknas vara färdig i början av nästa år. Besök på
samtliga skolor i samband med skolstart och det såg bra ut på samtliga
skolor.
Företagarföreningen – Samarbetet med polisen i somras ledde till att de fått
bort grupper som stört i Bro centrum. Frågan om hjälpfinansiering av
väktare tas med till kommundirektör.
Utbildningskontoret – Skolavslutningarna har lugnat ner sig de senaste
åren. Bra skolstart. Något inbrott på en skola.
Kaj berättar att i samband med incidenten med flickan i Bro så fungerade
samarbetet väldigt bra.
Socialkontoret – Diskussion runt den stora flyktingströmmen till Sverige.
Antalet ensamkommande barn ökar. Idag tar vi emot ensakommande utöver
gällande avtal med Migrationsverket. Kommunen jobbar med att hitta
boendelösningar.
Kommunen har haft två olovliga bosättningar, en i Bro och en i
Kungsängen. Vid en av dem fanns beslut om avhysning och vid
avhysningen var boendet tömt. Var de flyttat är osäkert. Det är en
kommunövergripande fråga hur man ska jobba med detta. Socialkontoret
gör regelbundna besök vid kända bosättningar.
Socialkontoret ser en 50 procentig ökning av anmälningar gällande våld
mot barn eller barn som bevittnat våld. I december öppnas första linjens
psykiatrimottagning där familjer kan söka hjälp i ett tidigt skede. Detta är
ett samarbete med vårdcentralerna och Utbildningskontoret.
Eva informerar att POSOM fungerade bra vid incidenten med flickan i Bro
i somras.

•
•

•

•

•

•
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Tillväxtkontoret – Kontoret jobbar med att hålla kommunen tryggt och
snyggt. Nedskräpning ökar, både dumpning och skräp som inte hamnar i
papperskorgar. En del platser har avskärmats för att undvika dumpning.
Just nu planeras vinterväghållning. De förgiftade kajorna i Bro centrum
polisanmäldes och tros ha berott på råttgift. Det har inkommit en del
anmälningar angående att det är stökigt i Bro centrum. Det har varit
ungdomar och mycket alkohol. Busköringar på IP:s parkering och vägarna
runtom fortsätter. Åtgärder är gjorda från Tillväxtkontorets sida och
Marianne önskar hjälp av polis. Polisen önskar få incidentrapporter.
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Övriga frågor.

•
•

Grannstödsbilen – Just nu pågår utbildning för ett tiotal nya förare.
Kontaktpersoner för att motverka våldsbejakande extremism: Mats och en
person från Socialkontoret är kommunens representanter.
X-Cons – är en grupp som brutit sig ut ur KRIS (Kriminellas Revansch i
Samhället) och består av före detta kriminella som anpassat sig till
samhället. De jobbar för att andra ska bryta sin kriminella bana. De har nu
kontaktat kommunen och önskar ha ett samarbete med kommunen.
Rapport från chefssamråd – Fr.o.m nästa möte kommer Jörgen komma med
statistik över brottslighet i kommun. På mötet den 16 september
diskuterades läget i kommunerna. Ida Texell från Brandkåren Attunda
jobbar med ett program för att öka tilliten i samhället. I några kommuner
ser man över möjligheten med ett trygghetscentrum - en informationskanal,
där polis, brandkår och socialtjänsten ska finnas för kommuninvånare.
Samverkan gällande att motverka våld i nära relationer - Vilka utåtriktade
aktiviteter behövs? Graflunds och Upplands-Brohus har gjort insatser för
boende i bostadsområden. Affischering på vårdcentraler,
barnavårdcentraler planeras för att informera om hjälp och stöd. Planer
finns att bjuda in till ett informationstillfälle för kommuninvånare.

•

•

•

Nästa möte: 26 november, kl 9.00-11.00
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