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§ 1 Polisen informerar om trygghetsläget i 
kommunen 

 Dnr KS 19/0732 

Beslut 
Rapporten läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Polisen närvarar under Trygghetsutskottets sammanträde och delger 
trygghetsläget i kommunen.   

Kommundirektören redogör för det aktuella trygghetsarbetet i kommunen, 
bland annat om upphandling av kameror.  

Kommunen har upphandlat hyra av övervakningskameror. Från ramavtalet kan 
vi avropa minst två och maximalt 15 kameror om tillstånd från 
datainspektionen ges. Placeringen av kamerorna vid första avropet kommer att 
vara vid norrgrindsvägen, intill Bro centrum enligt tillstånd från 
Datainspektionen.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 februari 2020 

Förslag till beslut 
Rapporten läggs till handlingarna. 
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§ 2 Invigning av trygghetscenter 
 Dnr KS 19/0732 

Beslut 
Rapporten läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Under Trygghetsutskottets sammanträde informerar kommundirektören om 
invigningen av trygghetscentret i Bro. 

Förslag till beslut 
Rapporten läggs till handlingarna. 
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§ 3 Statusrapport på handlingsplanen för 
ett socialt hållbart Bro och projektet BID 

 Dnr KS 19/0732 

Beslut 
1. Rapporten läggs till handlingarna. 
2. Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att ge kommundirektören 

i uppdrag att utifrån de tematiska programområden som finns fastlagda 
i ”Handlingsplan för ett hållbart Bro” revidera och vid behov förnya de 
(effekt)mål som anger förutsättningarna för den handlingsplan som 
kontoret redan har i uppdrag att ta fram.  

Sammanfattning 
Den 5 december 2018 fattade Kommunstyrelsen beslut om att anta en strategi 
för att skapa ett socialt hållbart Bro. Strategin innehåller ett antal fokusområden 
med delmål och insatsområden. 

Konkreta handlingsplaner togs fram och skapandet av en BID bör initierades 
av kommunen tillsammans med tongivande aktörer i Bro. Under 
trygghetsutskottets sammanträde redogörs hur handlingsplanen har 
implementerats, vilka åtgärder som har genomförts, vilka åtgärder som är 
planerade och hur planen ser ut framåt. 

Målen är i dagsläget svåra att mäta och konkretisera vilket är anledningen till 
att kommundirektören tillsammans med Trygghetsutskottet skulle behöva 
revidera och förnya de uppsatta målen. Syftet är att målen ska vara operativa 
och kopplas till mätbara indikatorer så att handlingsplanens aktiviteter kan tids- 
och resurssättas. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2020. 

• Handlingsplan för ett socialt hållbart Bro.  

• Verksamhetsplan BID 2020 

Förslag till beslut 
1. Rapporten läggs till handlingarna. 
2. Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att ge kommundirektören 

i uppdrag att utifrån de tematiska programområden som finns fastlagda 
i ”Handlingsplan för ett hållbart Bro” revidera och vid behov förnya de 
(effekt)mål som anger förutsättningarna för den handlingsplan som 
kontoret redan har i uppdrag att ta fram. Målen ska vara operativa och 
kopplas till mätbara indikatorer så att handlingsplanens aktiviteter kan 
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tids- och resurssättas. Uppdraget ska rapporteras på nästa 
Trygghetsutskott den 3 april.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Hans Åberg (L) föreslår att: 

1. Rapporten läggs till handlingarna. 
2. Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att ge kommundirektören 

i uppdrag att utifrån de tematiska programområden som finns fastlagda 
i ”Handlingsplan för ett hållbart Bro” revidera och vid behov förnya de 
(effekt)mål som anger förutsättningarna för den handlingsplan som 
förvaltningen redan har i uppdrag att ta fram. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, Hans Åbergs (L) förslag 
eftersom ingen har yrkat bifall till liggande förslag. Han finner att 
Trygghetsutskottet fattar beslut enligt detta.  

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 4 Strategi för ett socialt hållbart 
Upplands-Bro 

 Dnr KS 20/0080 

Beslut 
Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att ge Kommundirektören i 
uppdrag att tillsammans med Trygghetsutskottet ta fram en strategi för ett 
socialt hållbart Upplands-Bro. I arbetet ska strategin och handlingsplanen för 
ett socialt hållbart Bro implementeras. När strategin är framtagen ska den 
behandlas av Trygghetsutskottet och därefter beslutas av Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Den 5 december 2018 fattade Kommunstyrelsen beslut om att anta en strategi 
för att skapa ett socialt hållbart Bro. Strategin innehåller ett antal fokusområden 
med delmål och insatsområden. 

Det finns behov av att också att ta fram en strategi för social hållbar utveckling 
för hela kommunen. Förslaget till beslut innebär att kommundirektören får i 
uppdrag att tillsammans med trygghetsutskottet ta fram en sådan övergripande 
strategi. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 februari 2020. 

Förslag till beslut 
Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att ge Kommundirektören i 
uppdrag att tillsammans med Trygghetsutskottet ta fram en strategi för ett 
socialt hållbart Upplands-Bro. När strategin är framtagen ska den behandlas av 
Trygghetsutskottet och därefter beslutas av Kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) föreslår att tillägga att:  

Handlingsplanen för ett socialt hållbart Bro implementeras i strategin.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag med 
Camilla Jansons (S) tillägg. Han finner att Trygghetsutskottet fattar beslut 
enligt detta.  

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
  



  PROTOKOLL 8 (13)  

 Trygghetsutskottet Sammanträdesdatum: 
2020-02-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 5 Återrapportering av trygg sommar 2019 
 Dnr KS 19/0732 

Beslut 
Rapporten läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Den 17 maj 2019 fattade Trygghetsutskottet beslut om att finansiera projektet 
”Trygg Sommar”. Beslutet fattades mot bakgrund av dödskjutningarna i Bro 
vilket utgjorde en stor oro att ungdomar nyrekryterades till kriminella gäng. 
Polisen signalerade att det var mycket viktigt att kommunen arbetade aktivt för 
att stävja nyrekryteringen till kriminalitet samt att fånga upp ungdomar som 
befinner sig i riskzon och aktivera dem i positiva sammanhang. Genom 
projektet ”Trygg sommar” skulle ungdomar som inte får något vanligt 
sommarjobb kunna aktiveras i meningsfulla aktiviteter och motivera unga att ta 
sig in på den ordinarie arbetsmarknaden. I genomförandet av dessa aktiviteter är 
framförallt Kultur och fritidskontoret genom verksamheten Bro:n som 
genomför verksamheterna, dock i dialog och nära samverkan med skolorna, 
UBG, Ungdomsstödjarna, Sociala insatsgruppen, Brobyggarna, polis, 
arbetsmarknadsenheten, Fryshuset och andra viktiga aktörer. Projektet 
genomfördes under 2019 och har sedan dess utvärderats och därför ska 
Trygghetsutskottet få en återrapportering under sammanträdet.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 februari 2020. 

• Trygg sommar - Redovisning 

Förslag till beslut 
Rapporten läggs till handlingarna. 
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§ 6 Budgetuppföljning 
 Dnr KS 19/0732 

Beslut 
Rapporten läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Under Trygghetsutskottets sammanträde informerar kommundirektören om 
budgetuppföljning. 

Förslag till beslut 
Rapporten läggs till handlingarna. 
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§ 7 Redovisning av sammanställt underlag 
från workshop 17 januari 

 Dnr KS 19/0732 

Beslut 
Rapporten läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Under Trygghetsutskottets sammanträde redovisas sammanställt underlag från 
workshop 17 januari.  

Workshopen resulterade i följande prioriterade fokusområden:  

- Narkotika, hot och våld 
- Hälsa 
- Segregation 
- Den upplevda otryggheten  
- Språk 

Förslag till beslut 
Rapporten läggs till handlingarna. 
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§ 8 Rapporter 
   

Temaärende – EST – Effektiv samordning av trygghetsinsatser 
Camilla Stark, Trygghets- och preventionsssamordnare informerar 
Trygghetsutskottet om bakgrunden och arbetsprocessen EST – Effektiv 
samordning av trygghetsinsatser och verktyget Embrace som kommunen har 
upphandlat.  

Kommunens nya podd om hållbarhet 
Upplands-Bro kommun har startat en ny podd ” Bättre tillsammans”. 
 
  



  PROTOKOLL 12 (13)  

 Trygghetsutskottet Sammanträdesdatum: 
2020-02-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 9 Delegationsbeslut 
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§ 10 Anmälningar 
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