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Utses att justera Camilla Janson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2020-10-21 
kl. 11:00 
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 §§ 27 - 32 

Underskrifter 

Sekreterare 
 ..................................................................  
Sanna Ajaxén 

Ordförande 
 ..................................................................  
Fredrik Kjos (M) 

Justerare 
 ..................................................................   
Camill Janson (S)  

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Trygghetsutskottet 

Sammanträdesdatum: 2020-10-16 

Datum för anslags uppsättande: 2020-10-21 Datum för anslags nedtagande: 

 

2020-11-11 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 ....................................................................  
Sanna Ajaxén 

 
 

Plats och tid Teams eller Gemaket plan 6, 2020-10-16 08:30 – 10:00 
Ajournering  

 Ledamöter på distans Närvarande ersättare på distans 
Beslutande Fredrik Kjos, ordförande (M) 

Camilla Janson, 2:e vice ordförande (S) 
Jan Stefanson (KD) 
Mattias Peterson (C) 
Annika Falk (S) 
Mary Svenberg (S) 
Katarina Olofsson (SD) 
Ledamöter i rummet 

Hans Åberg, 1:a vice ordförande (L) 
 

Jan-Erik Björk (KD) 
Martin Normark (L) 
Juan Chacon (S) 
 

Övriga deltagare Sanna Ajaxén, Kommunsekreterare 
Ida Texell, Kommundirektör 
Camilla Stark, tf. trygghets- och preventionschef 
Torgny Söderberg, polis §30 Temaärende 
Magnus Nilsson, polis §30 Temaärende 
Fredrik Molin, Vice VD Rapid §30 Temaärende 
Helena Austrell, politisk sekreterare Socialdemokraterna 
Marcus Sköld, politisk sekreterare Moderaterna 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 27 Revidering av handlingsplan 
våldsbejakande extremism 

 Dnr KS 20/0647 

Beslut 
Trygghetsutskottet ger Kommundirektör i uppdrag att ta fram ett förslag till 
reviderad handlingsplan mot våldsbejakande extremism. 

Sammanfattning 
Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism antogs 2016 och är inte 
reviderad sedan antagandet.  

Den bör uppdateras efter aktuella funktioner/verksamheter i kommunen.  

Handlingsplanen bör uppdateras med information kring och kommunens 
agerande vid eventuella terroråtervändare/barn till återvändare. 

Handlingsplanen bör också uppdateras utifrån aktuell nationell och lokal 
lägesbild, nationella stödfunktioner och eventuella lagrum, för att kunna 
fungera som stöd för de tjänstemän i kommunen som kan vara i behov av 
denna handlingsplan i sitt arbete med radikalisering och våldsbejakande 
extremism. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 september 2020 
• Handlingsplan mot våldsbejakande extremism  

Förslag till beslut 
Trygghetsutskottet ger Kommundirektör i uppdrag att ta fram ett förslag till 
reviderad handlingsplan mot våldsbejakande extremism. 
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§ 28 Revidering av handlingsplan våld i nära 
relation 

 Dnr KS 20/0649 

Beslut 
Trygghetsutskottet ger Kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på 
reviderad handlingsplan för våld i nära relation med aktiviteter för en tydlig 
utveckling av insatser som leder till att förebygga våld i nära relationer samt 
hedersrelaterat våld och förtryck. 

Sammanfattning 
I den befintliga handlingsplanen ”Utmaning: Att förebygga och minska våld i 
nära relation” med syfte att förebygga och minska våld i nära relation, samt i 
beslut kopplande till denna plan, föreslogs revidering av handlingsplanen på 
Socialkontoret. 
 
Ge Socialkontoret i uppdrag att ta fram en handlingsplan med aktiviteter för en 
tydlig utveckling av insatser som leder till att förebygga våld i nära relationer 
samt hedersrelaterat våld och förtryck. Handlingsplanens aktiviteter ska vara 
tidsatta och följas upp regelbundet.  
 
Socialnämnden valde att även att tillstryka att handlingsplanen även ska riktas 
mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

Det preventiva och övergripande ansvaret för frågan våld i nära relation samt 
hedersrelaterat våld och förtryck återfinns nu i Kommunstyrelsen och 
uppdraget att revidera handlingsplanen bör fortgå med bas i 
Kommunledningskontoret.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 september 2020 
• Utmaning: Att förebygga och minska våld i nära relation. 

Handlingsplan för Upplands-Bro kommun. 
• Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 21 februari 

2019 – Handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära relation 
• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2019 

Handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära relationer 

Förslag till beslut 
Trygghetsutskottet ger Kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på 
reviderad handlingsplan för våld i nära relation med aktiviteter för en tydlig 
utveckling av insatser som leder till att förebygga våld i nära relationer samt 
hedersrelaterat våld och förtryck. 
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§ 29 Handlingsplan ANDT (Alkohol 
Narkotika Dopning Tobak) 

 Dnr KS 20/0648 

Beslut 
Trygghetsutskottet ger i uppdrag till Kommundirektören att under 2021 ta fram 
förslag till en lokal handlingsplan för arbetet med ANDT (Alkohol, Narkotika, 
Dopning, Tobak). 

Sammanfattning 
2003-09-29 antogs ”Handlingsplan för det drogförebyggande arbetet bland 
barn och ungdom” av Kommunfullmäktige. I beslutet och i handlingsplanen 
uttalades att denna skulle utvärderas och revideras av KF 2006. Ingen 
utvärdering eller revidering har skett. 

För att ta till vara ny forskning och kunskap och forma ett effektivt lokalt 
ANDT (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak) -förebyggande arbete bör man ta 
fram en ny handlingsplan.  

Kommunens organisation har också förändrats i många avseenden sedan 2003 
och även detta måste beaktas i en ny handlingsplan.  

Regeringen kommer att ta fram en ny ANDT-strategi för 2021-2025 i samband 
med att den nuvarande strategin löper ut 2020. Regeringen har meddelat att 
fokus i den nya strategin kommer vara på narkotika. Den lokala 
handlingsplanen bör formuleras efter att den nationella strategin publicerats.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 september 2020 

• Dokument inkluderande protokollsutdrag, tjänsteskrivelser samt 
handlingsplan för det drogförebyggande arbetet bland barn och ungdom 
2003.  

Förslag till beslut 
Trygghetsutskottet ger i uppdrag till Kommundirektören att under 2021 ta fram 
förslag till en lokal handlingsplan för arbetet med ANDT (Alkohol, Narkotika, 
Dopning, Tobak). 
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§ 30 Rapporter 
 

Temaärende 1 – Polisen informerar om trygghetsläget i kommunen 
Torgny Söderberg och Magnus Nilsson från Polisen informerar 
Trygghetsutskottet om trygghetsläget i kommunen samt polisens 
trygghetsundersökning 2020. 

Temaärende 2 - Sammanfattning och utvärdering av väktarna 
Rapid  
Fredrik Molin, Vice VD Rapid, informerar Trygghetsutskottet om Rapids 
uppdrag i kommunen, hur de arbetar, vad som fungerar bra och vad som 
kan bli bättre. 

Kommundirektörens rapport 
• BID. 
• Status på uppdatering av handlingsplaner för social hållbarhet.  

Övriga rapporter 
- Embrace rapport - Veckolägesbild v. 34-36 

  

- Embrace rapport - Veckolägesbild v. 36-38 
  

  

 
  



  PROTOKOLL 7 (8)  

 Trygghetsutskottet Sammanträdesdatum: 
2020-10-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 31 Delegationsbeslut 
   

- Inga delegationsbeslut 
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§ 32 Anmälningar 
   

- Inga anmälningar 
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