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BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 29 april 2015
Plats och tid:

Stadshuset Kl 10.00-12.00

Ledamöter:

nona Szatmari Waldau (v) ordf
Rahima Ortac (s)
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Anders Kylesten, säkerhetschef kommunledningskontoret
Eva Köpman, chef råd och stöd, vård och omsorg
Kajsa Wejryd, vice affärsområdeschef gymnasieskolan
Gunilla Sjöblom, fritidschef kulturförvaltningen
Magnus Westergren ställföreträdande t f lokalpolisområdeschef, ersatt Ulf Lundgren
Matti von Magius, Upsala handelsförening
Mathias T.aeno, Fri skolnätverket gymnasieskolan
Magnus Berggren Åklagarmyndigheten
Förhinder:
Marta Obminska
Anders Pettersson, vice affärsområdeschef grundskolan
Ann-Christine Dahl6n, chef ifo myndighet ungdom socialförvaltningen
Monica Söderbaum, preventionssamordnare socialförvaltningen
Anders Fridborg bitr brandchef
Kerstin Larsson, friskolenätverket grundskolan

Justeringens
plats och tid:

Underskrifter:
Ordförande Bona Szatmari Waldau

Justerar Kajsa Wejryd

Sekreterare Carina Börjesdotter
Organ: Lokala
Brottsförebyggande
rådet i Uppsala
kommun

Förvaringsplats
för protokollet:
Underskrift:

Sekreterare C
Justerandes sign

Börjesdotter
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§ 1.1
Val av justerare
Bona Szatmari och Kajsa Wejryd
§1.2
Fastställande av föredragningslistan
§1.3
Föregående protokoll
Inget att anmärka. Läggs till handlingarna.
§2
Hatbrott
Magnus B. Näthat och hatbrott är inte samma sak. "Hatar dig" är näthat. "Hatar dig för att du är
homo" är ett exempel på hatbrott. Åklagarkammaren inte sett någon ökning. De har en speciell
åklagare som är ansvariga för hatbrott som Magnus bistår vid behov. När åklagaren får anmälan
från polisen ska rutan för hatbrottsmarkering vara ifyllt d.v.s. om man misstänker att det är ett
hatbrott eller inte. Den måste vara ifylld. Polisen har särskilda utredare som arbetar med hatbrott.
Varje månad träffas åklagare, polis, KU (kriminalunderrättelsetjänsten) och SÄPO kring dessa
brott. Varje åklagare har en grundläggande utbildning kring hatbrott.
Bona har varit på föreläsning av Mattias Gardell som bl a beskrivit att de flesta brott inte anmäls, att
mörkertalet är stort dels pga av att det är upp till polisen att markera hatbrott eller inte, dels att
rädslan att dra på sig mer hatbrott är stor och att det är huvudsakligen äldre som "hatar på nätet".
Magnus W uppger att hatbrott är högt prioriterat. I systemet måste man ta ställning d.v.s. ja eller nej
till om det finns hatbrottmotiv i brottet. Vanligare att man markerar för många än för få. Finns ett
mörkertal d.v.s. många som inte anmäler. Nationella BRÅ:s undersökning visar på stort mörkertal.
Polisutbildningen har en bra grundutbildning i hatbrott. Svårt med statistik men de som arbetar på
kriminalunderrättelsetjänsten KU säger att det under 2014 var ca 10 brott men de bortser troligen
förtal och kränkningar vilka oftast skrivs av direkt.
Daniel Eliasson Rikspolischef har sagt att polisen ska satsa på hatbrott genom att det i
storstadsregioner ska inrättas särskilda hatbrottsgrupper som också ska arbeta med brott mot de
grundläggande fri- och rättigheterna och det ska även inrättas ett särskilt it-brottscentrum. Magnus
W tror inte att detta kommer att bli aktuellt i Uppsala som ju redan har speciella utredare för
hatbrott. It-brottscentrum kommer att vara nationellt.
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Eva informerar om att Ungdomscentrum UC arbetar med problematiskt dataspelande som ofta leder
till att de hittar nätverk som leder till att de slutar skolan, blir ett utanförskap och skulle ju då kunna
riskera hamna i nätverk som ägnar sig åt hatbrott. UC har inte haft någon som blivit dömd till
samhällstjänst pga av hatbrott.
Carina har pratat med Anders P som informerat om att skolan arbetar aktivt med
likabehandlingsplanen som revideras varje år och följ upp vid medarbetarsamtalen.
Likabehandlingsplanen är dessutom något som skolverket är noga med i sin tillsyn. Anders kan
dock vara bekymrad över att skolorna blir mer och mer homogena och att olika kulturer inte möts
på samma sätt längre.
Matias L informerar om att skolan arbetar med frågan genom värdegrundarbete som sker dagligen,
pratar om invandring, htb m m på lekitoner. Skolan bjuder även in föreläsare. Skolan har märkt ett
ökat_hat_motIsrael.
Kajsa gymnasieskolorna arbetar med hatbrott i vardagen men det görs ingen speciell satsning.
Jobbar med segregationsfrågor tillsammans med eleverna. Forskning visar att blandade klasser ger
. bästa resultat.
Gunilla informerar om att de arbetar med likabehandlingsplanen men det är ett kunskapsområde
som alla behöver bli bättre på. De har haft utbildningar och kommer att ha fler utifrån att de ska bli
HBTQ certifierade. Det finns klara riktlinjer på hur man ska arbeta, speciellt förebyggande men
också hur man ska agera i olika situationer.
Rahima undrar om polisen ser någon skillnad i hur våldsbejakande rör sig i Uppsala. Media verkar
ge en sådan bild. Magnus W menar att polisen ser ingen skillnad när det gäller antal manifestationer
nu jmf med tidigare. Magnus är i dagläget mer orolig över att eu migranter blir utsatta.
Viktigt se samband mellan hatbrott, våldsbejakande extremism och social oro, att det hänger ihop.
För mer information se nationella brottsförebyggande rådets hemsida.
§3
Valborg
Sofie Blomgren, Destination Uppsala, med samordningsuppdrag för Valborg och Kulturnatten.
Sofie berättar om att ingen egentligen har det övergripande ansvaret för Valborg utan det bygger på
samverkan. Många vill vara med och det fler blir fler för varje år. Det mesta finns det nu koll på
inför Valborg dock lite osäkert kring att vissa avspärrningar inte är bemannade. Och det finns ingen
riktigt koll på vilka tidpunkter som är mest kritiska under dagen men det kommer att kollas upp
inför nästa år. De senaste åren har Valborg fungerat bra utan allvarliga incidenter vilket man hoppas
på i år också.
En diskussion uppstår kring är om det ska finnas "värmestuga" eller inte. Grand som vanligtvis
bedriver och marknadsförs som drogfritt alternativ för ungdomar och där Gunilla har ett ansvar har i
år blivit aktuell som en plats att gå till för att få hjälp. Många röster höjs kring om detta är lämpligt
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4(4)

upekellue

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

eller inte och hur beslutet gått till. Sofie kommer att göra en uppföljning och utvärdering kring
detta. Önskan om återkoppling till rådet.

§4
Utbildning för rådet.
Denna punkt hinner vi inte prata om men förslag på utbildning skickas med protokollet. Se bilaga 1.

§5
Våldsbejakande extremis och hatbrott
Kort information från senaste mötet. Se bilaga 2

§6
SSP för friskolor
Styrgruppen för SSP har bestämt att de friskolor som önskar att en elev ska tas upp på SSP får
kontakta SSP-samordnaren i det geografiska område där eleven bor.
§7
Gymnasieskolan stänger av elever oftast pga av missbruk. Hur arbetar skolan förebyggande
och hur kan vi samverka.
Bordlägges till nästa möte
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