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Minnesanteckningar från Trygghetsutskottets 
informationsmöte den 3 april 
Hans Åberg (L), vice ordförande i Trygghetsutskottet, hälsar alla välkomna och 
ger en kort presentation av vilka områden som kommer att behandlas under 
informationsmötet.  

Trygghetsinsatser och effektanalys  
Rafif Makboul Kaleem, enhetschef Trygghet och prevention informerar 
utskottet om att de har gjort en effektanalys av de trygghetsinsatser som har 
genomförts i Upplands-Bro. Effektanalysen ska även förankras i 
brottsförebyggande rådet och därefter behandlas i Trygghetsutskottet. 

Statusuppdatering - handlingsplaner och strategier social hållbarhet 
Efter Kommunstyrelsens beslut om att ge Kommundirektören i uppdrag att 
förnya målformuleringarna i strategin för ett socialt hållbart Bro så har arbetet 
dragit igång. Nya målformuleringar är framtagna som ska diskuteras i 
Brottsförebyggande rådet och därefter presenteras för Trygghetsutskottet. 
Arbetet med handlingsplanen för ett socialt hållbart Upplands-Bro har inte 
påbörjats än på grund av rådande läge då resurser har omprioriterats för 
tillfället. 

Kommundirektören informerar om orientering av krisledning för att 
minska smittspridning av COVID-19: 

Kommunal nivå 
Sedan slutet av februari finns en kommunövergripande krisledningsstab som 
leds av kommundirektör Ida Texell. Onsdagen den 1 april startades även en 
kontorsövergripande stab (Helix), för att stötta socialkontoret under det 
ansträngda läget kopplat till coronavirusets effekter. Målet med stabens 
verksamhet är att säkra materiel och skyddsutrustning samt att säkerställa 
kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Genom att etablera en stab riktas 
ett tydligt fokus på den utmaning vi både befinner oss i och står inför. 

System för bemanning och personalförstärkning är igång. Personalresurser 
inventeras löpande och sedan den 2 april gick kommunen ut med möjligheter 
till att få in personal externt och därefter utbilda dem. Upplands-Bro förbereder 
för maj/juni och samverkar inom Nordväst.  
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Kraftfulla satsningar på kommunikation/och information genomförs. En 
stödlinje för äldre och anhöriga har startats. Kommunen delar ut 
informationslappar på 16 olika språk. Det har arbetats fram ett särskilt 
stödpaket till barn och ungdomar. Kommunens budskap delas i sociala kanaler 
och via lokalmedia och igår, den 2 april, byggdes webben om för att nå ut till 
medborgare med information. Kommunikation från Upplands-Bro ska vara 
snabb, tydlig och faktabaserad med säker information. 

För Socialkontorets verksamheter har en kontakt med Socialstyrelsen etablerats 
och idag, den 3 april, har Upplands-Bro beretts en unik möjlighet att ta del av 
den nationella modellen som kommer nästa vecka. Kommunen har också getts 
en unik möjlighet att lämna feedback på hur modellen ska konstrueras. 

Varje dag står kommunen inför ett nytt läge med större antal insjuknade, men i 
relation till kommunens population så ligger vi lågt i antalet bekräftat smittade. 
Kommunen arbetar efter en strukturerad plan och fokus nu är på att upprätta 
fortsatt strukturerad plan till hösten. Utbildningskontoret genomför nu många 
distansutbildningar bland annat på Upplands-Bro Gymnasiet och Komvux. Det 
finns ett visst bortfall men bemanningen fungerar bra.  

Upplands-Bro kommun förbereder sig även för ett ökat uppdrag att bistå 
regionen. I och med det utmanande läget behöver vi förbereda för att vårda i 
hemmet. Frivilliga resursgruppen (FRG) är en grupp frivilliga som stödjer och 
hjälper till. Bland annat tillverkar de skyddsutrustning och kommundirektören 
ger dom en eloge och ett varmt tack. Alla har arbetat otroligt effektivt och 
beslutsloggar finns, detta innebär att de kommer kunna redovisas under hösten. 

Region Stockholm 
Kurvan pekar uppåt, ökad smittspridning och ökat antal insjuknande och 
avlidna. Detta innebär ett fortsatt mycket pressat läge i Region Stockholm. 
Regionen har fortfarande kapacitet trots stor ökning av antalet smittade, 
inlagda på sjukhus, IVA-vårdade patienter och avlidna. Smittspridningen 
uppges av såväl myndigheter som av kommuner ha ökat kraftigt på 
äldreboenden, särskilt i storstadsområdena. Region Stockholm har fattat beslut 
om att begära att krislägesavtalet aktiveras hos Sveriges Kommuner och 
Regioner, SKR. Beslutet fattades av regionstyrelsen och gäller de medarbetare 
som arbetar i regionens intensivvårdsverksamhet. Regionen fortsätter också att 
rekrytera personal.  

Nationell nivå 
Folkhälsomyndigheten skärper direktiven. Alla verksamheter i Sverige är 
skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder 
för att minska risken för smittspridning. Det kan röra sig om att informera 
allmänheten, undvika att flera personer samlas, markera avstånd i exempelvis 
köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten. Personer över 70 
år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter 
med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna 
färdmedel samt undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker 
eller vistas på andra platser där människor samlas. Folkhälsomyndighetens 
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föreskrifter och allmänna råd har den 31 december 2020 som slutdatum. De 
kan upphävas före slutdatum, eller förlängas, om det behövs.1 

Enheterna Trygghet och prevention samt Säkerhet och beredskap 

Det pågår nu en process där enheterna säkerhet och beredskap samt trygghet 
och prevention ska samarbeta mer än vad de gör i dagsläget. Arbetet pågår men 
har blivit något fördröjt med anledning av covid-19. 

Samverkansöverenskommelse med polis 
Samarbete med polisen har etablerats efter att samverkansöverenskommelse 
undertecknats. Trygghet och prevention träffas frekvent med kommunpolis och 
har regelbundet avstämningar och uppföljningar. I samband med 
samverkansöverenskommelsen upprättades även snabbare lagföring av unga. 

Ett arbete om medborgarlöften har också startats vilket är ett sätt för polis och 
kommun att tillsammans prata med invånare om vad man ser för utmaningar i 
områden som berör trygghet. Medborgardialoger ska genomföras vilket ska 
resulteras i medborgarlöfte 2021. När detta kan genomföras är dock oklart med 
tanke på omständigheterna.  

Trygghetscentret fick tidigare samma vecka besök av rikspolischef Anders 
Thornberg och Rafif uttrycker att de har sett många positiva effekter av 
kommunens utvecklade samarbete med polisen. Även politiker instämmer och 
upplever att den polisiära närvaron har stärkts vilket ökar tryggheten.  

Rapport från brottsförebyggande rådet 
Brottsförebyggande rådet har den här månaden inte haft ett sammanträde. 
Deras fokus ligger bland annat på strategi för socialt hållbart Bro, 
effektmätning, avhopparverksamhet. Den Sociala insatsgruppen (SIG) ska 
besöka rådet vid något passande tillfälle.  

Catena avbryter flyttplaner 
Trots att konsekvenserna av covid-19 kommer resultera i långsiktiga effekter 
för samhället och framför allt näringsliv är det glädjande att Catena meddelat 
att de i nuläget avbryter sin flytt till Eskilstuna.  

 

1 Folkhälsomyndigheten, utgivningsdatum: 2020-04-01 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a1350246356042fb9ff3c5
15129e8baf/hslf-fs-2020-12-allmanna-rad-om-allas-ansvar-covid-91.pdf 
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