MINNESANTECKNINGAR
Kommunledningskontoret
Datum

2015-11-26

Minnesanteckningar Brottsförebyggande rådet,
BRÅ, den 26 november 2015
Lokal: Dävensö, Kulturhuset
Tid: 9.00-10.30
Närvarande: Tomas Wrhåde, Brandförsvaret
Magnus Nilsson, Frida Törnvall och Jörgen Karlsson, Lokalpolisområde
Järfälla
Johan Svensson, Larmassistans/Företagarföreningen
Tore Olsson och Per-Erik Åhlund, AB Upplands-Brohus
Mats Kjellberg, säkerhetsstrateg Upplands-Bro kommun
Marianne Hagman, Tillväxtchef Upplands-Bro kommun
Kaj Söder, Utbildningschef Upplands-Bro kommun
Eva Folke, Socialchef, Upplands-Bro kommun
Ordförande: Maria Johansson, tf Kommundirektör, Upplands-Bro kommun
Sekreterare: Karl Öhlander

Ny ordförande i BRÅ
Maria Johansson kommer framöver att vara ordförande i BRÅ. Maria har varit
tillförordnad kommundirektör, men har nu tillträtt som ordinarie.
Maria berättar om sin bakgrund och tankar inför arbetet som kommundirektör.
Dagordningen
Dagordningen godkänns.
Rapport från chefssamråd
Chefssamrådet är ett forum där man också går igenom vad varje medlem har på
gång i sin respektive organisationer. Många frågor handlar om
flyktingmottagandet.
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Goda exempel har lyfts fram av räddningstjänsten vad rör bl a flyktingboendet
i Majorskan i Järfälla. Räddningstjänsten och polisen redovisade arbetet med
”trygghetscentrum” som går ut på att skapa en plats för möten.
Politisk representation i BRÅ 2016
En av de viktigaste politiska frågorna för kommunen är trygghetsarbetet. Ett
förslag är därför att se till att det blir politisk representation i form av KSO i
BRÅ från och med 2016.
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BRÅ beslutar att Camilla Jansson, KSO Upplands-Bro kommun väljs in i
BRÅ.
Sammanträdestider för 2016
10 februari kl 9.00 – 12.00, 12 maj 9.00 – 11.00, 15 september kl 9.00 – 11.00,
24 november kl 9.00 – 11.00.
Brottsstatistik Upplands-Bro kommun
Polisen beskriver aktuell lägesbild. Det som sticker ut lite är bilbränder. I
övrigt inget som utmärker sig. Upplands-Bro kommun har generellt en lägre
brottsstatiskik jämfört med andra kommuner.
Polisen arbetar särskilt med frågan om våld i nära relationer. Ett mål är att få
upp antalet anmälningar för att kunna arbeta mer med frågan.
Framöver kan det vara viktigt att fokusera på olika typer av brott för att kunna
få tydliga uppdrag rörande kommande redovisningar av brottsstatistik.
Vidare utveckling av BRÅ, fortsatt arbete
Sammanfattning av arbetet från förra BRÅ där en workshop genomfördes för
att lista de frågor som ska vara prioriterade. Dessa sammanställdes i en
handlingsplan som ska ligga till grund för fortsatt arbete med årgärder.
Viktigt att prioritera problematiken i Bro utöver den strategiska planeringen.
Alla i BRÅ ska ta ett ansvar att fylla på handlingsplanen. Maila sekreterare i
BRÅ för sammanställning.
Laget runt
Kommunen
KS kommer troligtvis att under början av december besluta om att starta ett
preventionsprojekt.
Upplands-Brohus
Arbetet med att röja mörka platser. Informationskampanjer. Bra samarbete med
polisen.
Polisen
Kommunpolisuppdraget innebär främst att samverka i alla former. En viktig
del rör ett av polismyndighetens strategiska initiativ och handlar om så kallade
medborgorlöften. Det handlar om en lång process. En stor del av 2016 kommer
att ägnas åt att ta fram medborgarlöften. Dessa ska vara framtagna senast 31/12
2016.
Medborgarlöften handlar om att polisen ska lyssna in vad främst medborgarna
vill att polisen ska prioritera sitt arbete mot. Polisen behöver kommunernas
hjälp med att ta fram medborgarlöften.
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För att ta fram löftena handlar det om att arbeta så brett som möjligt.
Samverkansdialoger, medborgardialoger, medarbetardialoger mm kommer att
vara en viktig del.
Medborgarlöftena ska mynna ut i ett antal konkreta aktiviteter.
Frida Törnvall beskriver uppdraget rörande samverkansöverenskommelser och
medborgarlöften närmare. En tidplan för arbetet är framtagen. Polisen behöver
kommunens hjälp med medborgardialoger för att hitta bra former för denna.
Efter dialogerna ska den analys som tas fram stämmas av med kommunerna.
Därefter tas en kommunikationsplan fram.
Samverkansöverenskommelser med kommunerna ska tecknas på mer än ett år
för att få ett mer långsiktigt arbete.
BRÅ kan få en viktig roll som styrgrupp i arbetet.
Ett mål med arbetet är att bygga bättre relationer med medborgarna genom att
komma närmare.
En trygghetsundersökning borde genomföras i kommunen och i samband med
denna borde även trygghetsvandringar genomföras.
Vuxna på gång (VPG) vuxenvandrare har etablerat sig som en positiv kraft i
Bro. Saknas idag en sammahållande kraft som håller ihop de frivilliga
initiativen. Det är viktigt att det stora engagemang som finns idag är hållbart
över tid.
Efter den modell som gäller i Järfälla med veckovisa lägesbildsmöten rörande
ungdomar framförs önskemål om att få till något liknande i Upplands-Bro för
att få till en bättre samverkan. De som behöver träffas är de som arbetar aktivt
med problembilden. Det handlar om en operativ lägesbild.
En idé är att omforma nuvarande förebyggande råd till att bli mer operativt.
Kommunen tar med sig frågan om möjligheten att skapa den typ av grupp som
efterfrågas. Polisen och räddningstjänsten ser behov av att snabbt nå fram till
en lösning. Respektive kontorschef tar med sig frågan till sina verksamheter för
att sedan återrapportera.
Polisens resurshantering är för tillfället ansträngd. Detta beror på nuvarande
samhällsbild med flyktingsituation och terrorhot.
Lägesbilden i Bro är att det nu är problematiskt med ungdomar som använder
olagliga smällare. Problem främst i hyresområden och i centrum i Bro. Det har
bildats en gängbildning runt det här problemet. Räddningstjänsten vill komma
ut till skolorna och informera om problemet.
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Brandkåren Attunda
Ett nytt handlingsprogram är framtaget. Ett helt annat fokus. Större
samhällsfokus. Under första halvåret kommer arenor för samarbete att
kartläggas.
Utbildningar på anläggningsboendet i Björknäs och för den personal som ska
arbeta på evakueringsboendet i Fotbollshallen i Bro.
Räddningstjänsten behöver information om vilka personer som är i riskgruppen
för att kunna rikta sina insatser. Ett forum för detta informationsutbyte skulle
kunna vara en träff med hemtjänstutförare, boendestödjaren. Thomas kontaktar
socialtjänsten för att etablera kontakt rörande frågan.
Företagarföreningen/larmassistans
Problem med smällare och inbrott i Bro.
Utbildningskontoret
Frågor kommer rörande bilbränder.
Händelserna på en förskola i Bro har dominerat arbetet. Handlar mycket om att
svara på frågor. Har varit ett gott samarbete med polisen och socialtjänsten.
Utvärdering ska göras efter avslut i ärendet.
Socialkontoret
Första linjens psykiatri kommer att startas upp. Invigning i januari.
En kartläggning och omvärldsanalys för att ta fram en gemensam strategi för
hur vi arbetar med EU-migranter tas fram. Även en handlingsplan mot
våldsbejakande extremism håller på att tas fram.
Mest bekymmersamt idag är frågan med mottagande av ensamkommande
flyktingbarn. I dagsläget ca 70 ungdomar varav ca 55 asylsökande. Idag
företrädesvis placeringar i familjehem. Strategisk planering övergripande i
kommunen för att få fram boenden. Personalsituationen är problematisk.
Upplands-Bro ska nästa åt ta emot 83 ensamkommande flyktingbarn och 73
personer med uppehållstillstånd. Behov finns av boenden i kommunen.
Samverkansöverenskommelsen om att motverka våld i nära relationer ska
förnyas. Av det som överenskomms om i den förra överenskommelsen är det
mesta genomfört. Nu ska ett informationsmaterial tas fram om var man ska
vända sig om man vill få kontakt rörande dessa frågor. Ska vara framtaganden
innan årsskiftet. Informationsträffar om frågorna i februari.
Tillväxtkontoret
Hastighetsrevision där hastigheter kommer att sänkas i flera områden.
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Avhysning rörande boenden på kommunens mark. Behjälpliga även när det ska
ske avhysningar från annans mark.
Kommunen kan bara flytta bilar på kort sikt om de utgör en trafikfara.
Nästa möte
10 februari kl 9.00 – 12.00
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