
  PROTOKOLL 1 (6)  

 Trygghetsutskottet Sammanträdesdatum: 

2019-02-28 

 

Utses att justera Camilla Janson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2019-03-05 

kl. 09:00 
Paragrafer 
 

 §§ 1 – 3 

Underskrifter 

Sekreterare 

 ..................................................................  

Olle Nykvist 

Ordförande 

 ..................................................................  

Fredrik Kjos (M) 

Justerare 

 ..................................................................  

Camilla Janson (S) 

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

Organ: Trygghetsutskottet 

Sammanträdesdatum: 2019-02-28 

Datum för anslagsuppsättande: 2019-03-05 Datum för anslagsnedtagande: 

 

2019-03-26 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 ....................................................................  

Olle Nykvist 
 

 

Plats och tid Gemaket, 2019-02-28, kl. 10:00 – 10:50 

Ajournering  

 Ledamöter Närvarande ersättare 

Beslutande Fredrik Kjos, ordförande (M) 

Hans Åberg, 1:e vice ordförande 

Camilla Janson, 2:e vice ordförande (S) 

Jan Stefanson (KD) 

Mary Svenberg (S) 

Annika Falk (S) 

Jan-Erik Björk (KD) 

Juan Chacon (S) 

Tjänstgörande ersättare 

Paul Gustafsson (M) 

Lisbeth Waern (M) 

Övriga deltagare Olle Nykvist, kommunsekreterare 

Karl Öhlander, Tf kommundirektör 
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Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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 Trygghetsutskottet Sammanträdesdatum: 

2019-02-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 1 Business Improvement District (BID) - 
Bro utveckling  

 Dnr KS 19/0116 

Beslut 

1. Trygghetsutskottet godkänner deltagande i samverkansformen Business 

Improvement District (BID)”Bro utveckling” som ett led i strategin för 

ett socialt hållbart Bro.  

2. Trygghetsutskottet tilldelar 500 000kr till arbetet med BID 

verksamhetsåret 2019. 

3. Det ska säkerställas att Hyresgästföreningen har fått en inbjudan. 

Sammanfattning 

BID är en samarbetsprincip mellan lokala fastighetsägare, 

bostadsrättsföreningar, kommun, näringsliv och föreningar med syfte att få till 

stadsdelsbaserat utvecklingssamarbete. En BID skapar förutsättningar för 

insatser och åtgärder som går utanför ordinarie lokala aktörers verksamheter 

och som finansieras genom att medlemmarna går in med gemensam 

finansiering. Som ett led i strategin för ett socialt hållbart Bro föreslås 

bildandet av en BID i Bro med namnet ”Bro utveckling”. BID:en kommer att 

fungera som en ideell förening som leds gemensamt av bostadsbolaget 

Hembla, Upplands-Brohus, Upplands-Bro kommun och Företagarna. Bro 

Utvecklings roll är att ta ett gemensamt grepp om några av de utmaningar som 

finns i centrala Bro kopplat till följande fokusområden under 2019; Trygghet 

och säkerhet, Gemenskap, Trivsel och meningsfull fritid, Utemiljö samt 

Kommunikation. Till varje fokusområde finns det aktiviteter som genomförs 

gemensamt av medlemmarna och i samverkan med föreningslivet, 

civilsamhället, boende i området, polisen och andra viktiga aktörer. 

Beslutsunderlag 

 Projektbeskrivning av Bro utveckling  

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 februari 2019 

Förslag till beslut 

1. Trygghetsutskottet godkänner deltagande i samverkansformen Business 

Improvement District (BID)”Bro utveckling” som ett led i strategin för 

ett socialt hållbart Bro.  

2. Trygghetsutskottet tilldelar 500 000kr till arbetet med BID 

verksamhetsåret 2019. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S) föreslår en kompletterande punkt 

3. Det ska säkerställas att Hyresgästföreningen har fått en inbjudan. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut; förvaltningens förslag med 

komplettering och frågar om det kan vara utskottets beslut. Han finner bifall. 
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§ 2 Trygghetscenter i Bro  
 Dnr KS 19/0117 

Beslut 

Kommundirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att etablera ett 

Trygghetscenter i Bro. 

Sammanfattning 

Syftet med ett Trygghetscenter är att samla alla kommunens trygghetfunktioner 

under ett och samma tak i en centralt placerad lokal där medborgarna lättare 

kan få kontakt med trygghets- och säkerhetspersonal samt där den lokala 

närvaron och synligheten ökar. Även polis och räddningstjänst kan via ett 

Trygghetscenter förbättra samarbetet och öka närvaron. 

Mot bakgrunden av ovanstående föreslås att ge kommundirektören i uppdrag 

att utreda förutsättningarna för att etablera ett Trygghetscenter i centrala Bro. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 februari 2019 

Förslag till beslut 

Kommundirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att etablera ett 

Trygghetscenter i Bro. 

Beslutet skickas till: 

 Kommundirektören 
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§ 3 Rapporter 
   

Kommundirektörens rapport 

 Karl Öhlander informerar om ny upphandling av väktare i kommunen 

som har påbörjats. 

 Det förs en dialog med polisen om hur kommunen informeras angående 

allvarliga incidenter i området. 
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