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Verksamhetsberättelse för det lokal brottsförebyggande rådet i 
Uppsala kommun 2014-01-01-2014-12-31 

Lokala Brå är ett verks amhetsövergripande samråds och samverkansorgan för representerade 
organisationer. Huvudfokus för lokala brå är socialt förebyggande arbete för barn och 
ungdomar i Uppsala kommun. 

Samordningsansvaret för lokala Brå har legat under Socialnämnden för barn och unga men 
från och med 2015 ligger hela samordningsansvaret under kommunstyrelsen. En 100 procent 
samordnartjänst är knuten til l lokala brå. Medlemmarna i rådet består av tre ledamöter, 
representanter från kommunen samt inbjudna representanter. 

Antalet ledamöter exklusive den politiska representationen och samordnaren är 13 stycken 
representerande grundskola, gymnasieskola, fritidsverksamhet, preventionssamordnaren samt 

. Det lokala Brottsförebyggande rådet i Uppsala kommun kallas för lokala brå och denna benämning kommer 
användas i följande text 

ORGANISATION 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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råd, samordnare ANDT prevention, de fria grandskolornas nätverk, de fria gymnasieskolornas 
nätverk, brandförsvaret, polismyndigheten i Uppsala län, åklagarkammaren i Uppsala län, 
Upsala Handelsförening och Uppsala föreningsråd. 

. i 

STYRANDE DOKUMENT 

Kommunfullmäktiges beslut om inriktning, verksamhet och ekonomi IVE 2014-2017. 
Uppsalabor känner sig trygga (5.4). Invånare och besökare är trygga på gator och torg och 
andra allmänna platser (6.2) 

Strategi för stadsdelsutveckling, brottsförebyggande arbete samt ANDT - prevention. Beslutat 
av socialnämnden för barn och unga, se bilaga 1. 

Syfte och arbetsformer för det lokala Brottsförebyggande rådet i Uppsala kommun. Beslutat 
av socialnämnden för barn och unga, se bilaga 2. 

UPPGIFTER 

att kontinuerligt bevaka sociala förhållanden bland barn och ungdomar i 
kommunen som kan utgöra risker för social oro, kriminalitet och droger och 
söka gemensamma lösningar på dessa problem. Exempel på frågor som bör 
uppmärksammas är kriminella nätverk bland unga, sociala riskmiljöer och 
särskilda helger och evenemang som berör många unga, 

att bevaka den sociala utvecklingen inom skolområdet, t.ex. tecken på social 
oro, mobbning, droger och kriminalitet. I uppgiften ingår att med utgångspunkt 
från vetenskap och beprövad erfarenhet, söka gemensamma sätt att förebygga 
och åtgärda denna typ av problem i skolan. 

DELTAGANDE OCH MÖTEN 

Under redovisningsperioden 2014-01-01- 2014-12-31 har lokala brå haft fyra ordinarie 
protokollförda möten. Under 2014 har ordförande varit Torsten Tornberg (m) vice ordförande 
Eva Berglund(mp) och ledamot Ulf Schmidt (c). Antalet ledamöter exklusive den politiska 
representationen och samordnaren är 13 stycken representerande grundskola, gymnasieskola, 
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fritidsverksamhet, preventionssamordnaren samt råd, samordnare ANDT prevention, de fria 
grundskolornas nätverk, de fria gymnasieskolornas nätverk, brandförsvaret, polismyndigheten 
i Uppsala län, åklagarkammaren i Uppsala län, Upsala Handelsförening och Uppsala 
föreningsråd. 

VERKSAMHET UNDER 2014 

Trygg ute grupp 
Samverkansgrupp mellan rådet, polis, fastighetsägare, KLK säkerhet och beredskap, 
stadsbyggnadsförvaltningen, brand, Uppsala Landsting (lokaltrafik), stadsdelsutveckling, 
kulturförvaltningen. Som utifrån behov involverar andra viktiga aktörer. 

Syftet: 
Att tillsammans ta fram en gemensam bild av otrygga miljöer och genom bl a 
trygghetsvandringar arbeta med situationeli prevention. Belysning, sly, brandfarligt 
material, m m 
Att tillsammans uppmärksamma andra aktörer som behöver agera på miljöer som på 
olika sätt skapar otrygghet. 

Resultat: 
Trygghetsvandringar i Gottsunda, Gränby/Kvarngärdet, Storvreta, Stenhagen. 

- Mobilisering av nätverk i Storvreta och Björklinge 

Trygg buss 
Samverkan mellan rådet, säkerhets ansvarig för Uppsala Landstings Kollektivtrafik, Gamla 
Uppsala buss, Nobina och polis samt andra aktörer vid behov. 

Syfte: 

- Trygg kollektivtrafik 

Resultat: 
Regelbundna möte för att förebygga otrygga busshållplaster eller otrygga situationer 
för chaufförer och/eller resenärer 
Agerat akut med samplanering med andra aktörer vid inställda bussar eller hot om 
inställda bussar 

Sociala risker/social oro. 
Länsstyrelsen driver ett projekt kring sociala risker och social oro tydligare ska ingå i den risk 
och sårbarhetsanalyser som kommunen regelbundet gör. Projektet pågår under 2013-2015. 
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Arbetet ska resultera i : 
Ökade kunskaper kring sociala risker för att kunna arbeta förebyggande 
Ökade kunskaper kring vilka områden riskerna är som störst för att social oro skulle 
kunna uppstå 

Handlingsplan för att förebygga och hantera social oro. 

Resultat: 
I och med att det funnits en del tendenser ti l l social oro i Gottsunda/Valsätra har ett samarbete 
påbörjats mellan kommun, polis och andra aktörer i området för att förebygga sociala risker 
och för att ha beredskap om social oro uppstår. En s.k. INFO-lista har inrättats för att snabbt 
få koll på läget och kunna agera i tid och på rätt sätt. 
Arbetet i projektet sker i samarbete med Örjan Trapp samordnare strategisk planering. 

Samverkan kommun-polis 
Syftet med överenskommelsen är att båda parter skriftligen förbinder sig att fördjupa och 
utöka samverkan. Fokus för samverkan är de övergripande målen om ökad trygghet och 
minskad utsatt brottslighet för invånare och besökare i Uppsala genom att förebygga brott och 
genom att samverkan bli synlig och ger effekt på lokal nivå. 

Samverkan sker i : 
Främjande och trygghetsskapande arbete. 
Brottsförebyggande och brottsreducerande arbete 
Övrigt kommande behovsområden 

Resultat 
vilka samarbeten som finns mellan kommun och polis 
hur samverkan fungerar 
vilka resultat det genererat 

Arbetet under 2015 blir 
att tydliggöra sammarbete utifrån behov 
att hitta metod för uppföljning och utvärdering 

Revidering av dokumentet "Ska vi ringa polisen" 
Lokala brås dokument "Ska vi ringa polisen" har reviderats och implementering har gjorts 
under hösten 2014. Se bilaga 3. 

Samverkan skola (grundskolan)-socialtjänst - polis SSP 
Samverkansmodell för att tidigt förebygga att ungdomar far illa, hamnar i kriminalitet, droger 
eller annat utanförskap. Arbetet sker genom samverkan mellan ungdom, föräldrar, skola, 
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polis. Samordnaren för lokala brå är ordförande i styrgruppen. Styrgruppen har under året 
arbetat med att stödja och utveckla de fyra SSP-samordnarnas arbete dels genom besök i SSP-
grapperna men även med en kompetenshöjningsdag med föreläsare från SSP Göteborg. 
Implementering av det reviderade dokumentet "Ska vi ringa polisen" har påbörjats. 

Samverkan skola (gymnasieskola) - socialtjänst -polis 
Dialog med alla gymnasieskolor för att öka samverkan kring de ungdomar som risker att fara 
illa, hamna i kriminalitet, droger eller annat utanförskap. Samverkan resulterade i lathundar i 
kontakt med socialtjänst och/eller polis samt implementering av det reviderade dokumentet 
"Ska vi ringa polisen". 

Felparkerade bilar 
B andstols vägen i Valsätra är känt av både socialtjänst och polis som ett oroligt område och 
det uppstår mer eller mindre allvarliga händelser. Att arbeta på bred front för att det inte blir 
"laglösa tendenser" i dessa området är viktigt utifrån trygghet, brott och risk för social oro. 
Parkeringsvakter har blivit utsatta för hot om och våld i samband med att de utför sitt arbete 
vilket lett till att skyddsombudet stoppat arbetet. 

Resultat: 
- Ett samarbete mellan kommun, p-vakter, polis och fastighetsägare har lett t i l l att de nu 

börjat arbeta i området igen med lyckat resultat. 

Statistik 
Påbörjat samarbete med polis och kommunens GIS-ansvarig (geografisk 
informationsteknologi) för att arbeta fram "brott på karta". Leder t i l l bättre överblick kring 
brott och övriga indikatorer som hänger ihop med brott och otrygghet. 

Tryggare Uppsala län T U L 
En länsövergripande verksamhet som syftar till att skapa förutsättningar för att samordna det 
lokala trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet och möjliggöra samverkan mellan 
olika aktörer. Myndigheter, kommuner, organisationer och företag har tagit beslut om att 
tillsammans bidra för att människor ska känna sig trygga i sin närmiljö. 

Säkerhetschef Anders Kylesten sitter med i styrelsen och samordnaren för lokala brå i 
arbetsutskottet. 
Aktuella frågor under året: 
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- Butiksgrapp - frågor kring rån och inbrott i butik. 
- Länssamverkan kommun-polis 
- Länsgrappen mot våld i nära relationer 
- Länsgrappen sociala risker/social oro 

Grannsamverkan 
- Vuxenvandring 

Våld i nära relationer 
Delaktig i arbetsgrupp kring framtagande av handlingsplan/policy i arbetet våld i nära 
relationer. Särskilt bevaka frågor kring våld i nära relationer i bland ungdomar. 

Övrigt 
Lokala brås samordnare har fullgjort en 12 - dagars utbildning i "Strukturerat 
brottsförebyggande arbete" genom Tryggare Sverige 

SAMMANFATTNING 

Lokala Brå har arbetata med många olika frågor under året och nya frågor har tillkommit. 
Arbetet har skett genom tre typer av brottsförebyggande arbete: Social (minskar benägenhet 
att begå brott), situationeli (minskar möjligheten att begå brott) och repressiv (samhällets 
maktapparat används för att förhindra brott) och det bedrivs på tre åtgärdnivåer primär 
(generella insatser, t i l l alla barn och unga), sekundär (anpassade insatser ti l l särskild riskgrupp 
eller individ) och tertiär (till redan utsatta för att minska risken för återfall i brott) 

Lokala Brås arbetet har skett på ett övergripande plan och byggt på god samverkan med olika 
aktörer, både inom kommunen men också utanför, för att frågorna ska bli verksamma. Arbetet 
med att tidigt komma in i barn och ungdomars liv för att förebygga att de hamnar i 
kriminalitet eller blir utsatta för kriminalitet är alltjämt lika viktigt och behöver fortsätta. 
Rådets visade intresse för frågorna har varit viktigt utifrån att få en bred kunskap i frågorna. I 
och med att samordningsansvaret för lokala Brå flyttas från socialnämnden för barn och unga 
till kommunstyrelsen så slutar ledamöterna som suttit under året, Torsten Tornberg (m) 
ordförande, Eva Berglund (mp) vice ordförande och Ulf Schmidt (c). 


