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 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Beslutande Hans Åberg, 1:a vice ordförande (L) 

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

Göran Malmestedt (M) 
 
Närvarande ersättare 

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

Övriga deltagare Sanna Ajaxén – Sekreterare, Ida Texell – Kommundirektör, 
Camilla Stark - chef trygghet och prevention,  
Magnus Nilsson, Polisen – Temaärende §37 
Örjan Josefsson, ordf. Bro utveckling – Temaärende §37 
Rasmus Vanagand, Bro utveckling – Temaärende §37 
Rolf Könberg, Bro utveckling – Temaärende §37 
Steven Kiabi, fältassistent – Temaärende §37 
Ahmed Afgou, ordf. Ungdomsrådet – Temaärende §37 
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§ 33 Årsuppföljning 
samverkansöverenskommelse 
kommun/polis 

 Dnr KS 20/0600 

Beslut 
Trygghetsutskottet godkänner årsuppföljning samverkansöverenskommelse 
kommun/polis. 

Sammanfattning 
Detta är en årsuppföljning av samverkansöverenskommelse och åtgärdsplan 
kommun/polis 2020. Delårsuppföljning skedde i augusti 2020. 
 
Uppföljningen utgår från en tabell över samverkansområden där Upplands-Bro 
kommun och lokalpolisområde Upplands-Bro/Järfälla ska samverka i syfte att 
öka tryggheten och säkerheten för ett hållbart Upplands-Bro. Uppföljningen 
fokuserar på vad som gjorts och görs inom varje område. 
 
Arbete sker i alla punkter, men med olika intensitet. Under rubrik 
”Uppföljning” presenteras de åtgärder och insatser som genomförts under 
2020. 

Följande är de prioriterade samverkansområdena: 

• Förstärkt kapacitet och övergripande gemensam målbild 
• Ett tryggt Upplands-Bro, inget utsatt område 
• Trygghet på offentlig plats 
• Arbete med ungdomar i riskzon 
• Inbrott i bostad 
• Våldsbejakande extremism 
• Trygghetscenter 
• Vapen och dödligt våld 
• Insatser mot droghandel och öppna drogscener 
• Insatser mot gängkriminalitet och organiserad brottslighet 

I uppföljningen beskrivs dessa samverkansområden i en viss mån förkortad 
version. Hela samverkansöverenskommelsen och åtgärdsplanen finns som 
bilaga. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 november 2020 
• Samverkansöverenskommelse 2020 
• Åtgärdsplan 2020 
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Förslag till beslut 
Trygghetsutskottet godkänner årsuppföljning samverkansöverenskommelse 
kommun/polis. 
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§ 34 Handlingsplan socialt hållbart Bro 
2020-2025 

 Dnr KS 20/0129 

Beslut 
1. Återremiss till kommundirektör med uppdrag att utifrån övergripande 

mål och budget 2021 samt nämndmål formulera en handlingsplan för 
ett socialt hållbart Bro.  

2. Inför budgetprocess 2022 tar Trygghetsutskottet fram tematiska 
områden inom det övergripande målet hållbart liv och hälsa, samt social 
hållbarhet, till 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.  
 
Kommunstyrelsen gav 2020-03-04 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 handlingsplanen.  
 
Syftet är att målen ska vara operativa och kopplas till mätbara indikatorer så att 
handlingsplanens aktiviteter kan tids- och resurssättas. 
 

Handlingsplan för ett socialt hållbart Bro är nu grundformulerad i form av 
målindikatorer och uppföljning. Kommunens kontor kommer under 
inledningen av 2021 att formulera aktiviteter för att bidra till målen genom 
målindikatorerna.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 november 2020 

 
• Protokollsutdrag KS 20/0129-2 2020-03-04 

 
• Handlingsplan socialt hållbart Bro 

Förslag till beslut 
Trygghetsutskottet antar reviderad Handlingsplan för ett socialt hållbart Bro 
2020-2025. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Hans Åberg (L) föreslår för alliansens räkning att ärendet återremitteras:  

1. Återremiss till kommundirektör med uppdrag att utifrån övergripande 
mål och budget 2021 samt nämndmål formulera en handlingsplan för 
ett socialt hållbart Bro.  

2. Inför budgetprocess 2022 tar Trygghetsutskottet fram tematiska 
områden inom det övergripande målet hållbart liv och hälsa, samt social 
hållbarhet, till Kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, återremiss med uppdrag 
eftersom ingen har yrkat på liggande förslag. Ordförande finner därmed att 
utskottet beslutar att återremittera ärendet.  
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§ 35 Handlingsplan mot våld i nära relation 
samt hedersrelaterat våld och förtryck 

 Dnr KS 20/0649 

Beslut 
Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar handlingsplan 
mot våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck. 

2. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger 
Trygghetutskottet mandat att vid behov revidera handlingsplan mot våld 
i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck. 

Trygghetsutskottet beslutar: 
- Handlingsplanen omrubriceras till Handlingsplan mot våld i nära 

relation samt hedersrelaterat våld och förtryck 

Sammanfattning 
En handlingsplan gällande våld i nära relation och hedersrelaterat våld och 
förtryck skrevs fram och hanterades i Socialnämnden 190221: 
  
1. Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till handlingsplan som ett 
underlag för fortsatt arbete att förebygga och minska våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck.  

2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 
Socialnämndens förslag till handlingsplan för att förebygga och minska våld i 
nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.  
 
Handlingsplanen antogs ej i sin helhet. Ansvaret för att samordna arbetet med 
handlingsplanen ålades Kommunledningskontoret 190410:  
 
1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att under 
kommunledningskontoret samordna det fortsatta arbetet med den befintliga 
handlingsplanen som ett underlag till fortsatt arbete.  
 
2. Ärendet rubriceras om till: ”Handlingsplan för att förebygga och minska våld i 
nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck”  
  
Ett beslut om att anta handlingsplanen samt att ge Trygghetutskottet mandat att 
vid behov revidera handlingsplanen mot våld i nära relation samt 
hedersrelaterat våld och förtryck möjliggör för en framtida revidering inom 
utpekade utvecklingsområden och behovsområden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 november 2020. 

• Handlingsplan mot våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och 
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förtryck 

• Kommunstyrelsens beslut § 50 Handlingsplan för att förebygga och 

minska våld i nära relationer KS 19/0148 

• Socialnämndens beslut § 26 Handlingsplan för att förebygga och 

minska våld i nära relationer SN 18/0162 

Förslag till beslut 
Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar handlingsplan 
för våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck. 

2. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger 
Trygghetutskottet mandat att vid behov revidera handlingsplan för våld 
i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mary Svennberg (S) föreslår att handlingsplanen omrubriceras till 
”Handlingsplan mot våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck 
istället för” istället för ”Handlingsplan för våld i nära relation samt 
hedersrelaterat våld och förtryck” 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag med Mary 
Svenbergs (S) tillägg och han finner att utskottet beslutar enligt detta.  
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§ 36 Förutsättningar för idéburet offentligt 
partnerskap med Kvinnojouren Anna. 

 Dnr KS 20/0726 

Beslut 
Trygghetsutskottet ger kommundirektören i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Kvinnojouren 
Anna. 

Sammanfattning 
Kvinnojouren Anna startades 2003 och är en ideell förening som är religiöst 
och partipolitiskt obunden. 

Kvinnojouren Anna verkar för kvinnor och barns rätt att leva utan våld, hot och 
förtyck. Föreningen erbjuder skyddat boende och samtalskontakt för kvinnor 
utsatta för våld, hot och sexuella övergrepp samt deras barn. 

Kvinnojouren Annas styrelse önskar ingå ett Idéburet Offentligt Partnerskap 
(IOP) med Upplands-Bro kommun för ett långsiktigt och hållbart samarbete.  

Idag får kvinnojouren Anna årligen bidrag från Socialnämnden. Ett 
partnerskap kan garantera ett mer långsiktigt ekonomiskt stöd, vilket i sin tur 
ger möjlighet till långsiktig planering samt ett fördjupat och förtydligat 
samarbete. 

Förutsättningarna för ett IOP med kvinnojouren Anna bör utredas och ett 
förslag tas fram avseende innehåll, ansvar för uppföljning av partnerskapet, 
partnerskapets giltighetstid, finansiering etc. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 november 2020 

Förslag till beslut 
Trygghetsutskottet ger kommundirektören i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med 
Kvinnojouren Anna.  
 
Beslutet skickas till: 

• Socialchef  
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§ 37 Rapporter 
1. Embrace rapport - Veckolägesbild v 42-44   

2. Embrace veckolägesbild 40-42   

3. Veckolägesbild Embrace v 38-40   

 

Temaärende – Polisen informerar om trygghetsläget i Kommunen 
Magnus Nilsson från polisen informerar Trygghetsutskottet om 
brottsutveckling och trygghetsläget i kommunen. 

Temaärende – Bro utveckling 
Örjan Josefsson, Rasmus Vanagand och Rolf Könberg informerar 
Trygghetsutskottet om det arbete som Bro utveckling utför. 

Temaärende – Ungdomsrådet  
Steven Kiabi, fältassistent och Ahmed Afgou, ordf. Ungdomsrådet informerar 
om Trygghetsutskottet om Ungdomsrådets arbete.  

Kommundirektörens rapporter 
- Informerar om statistik och läget i kommunen gällande covid-19. Helix, en grupp 
med fokus på att stärka kommunens resurser framförallt i Socialkontorets 
verksamheter, drar igång på nytt nästa vecka. 
- Samverkan Stockholm  
- Taket på stallet har blåst sönder efter oväder och lyckligtvis blev ingen skadad, 
försäkringsbolag är inkopplat. Stallet är avspärrat tills skadan är åtgärdad.  
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§ 38 Delegationsbeslut 
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§ 39 Anmälningar 
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