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Utses att justera Mary Svenberg (S) 
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 §§ 11 – 15 

Underskrifter 

Sekreterare 

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

Olle Nykvist 

Ordförande 

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

Hans Åberg (L) 

Justerare 

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

Mary Svenberg (S)  

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

Organ: Trygghetsutskottet 

Sammanträdesdatum: 2019-11-29 

Datum för anslagsuppsättande: 2019-12-04 Datum för anslagsnedtagande: 2019-12-25 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

Olle Nykvist 
 

 

Plats och tid Dalkarlen, 2019-11-29, kl. 08:30 – 11:10 

Ajournering  

 Ledamöter Närvarande ersättare 

Beslutande Fredrik Kjos (M), ordförande 

Hans Åberg (L), 1:e vice ordförande 

Jan Stefanson (KD) 

Mary Svenberg (S) 

Mattias Peterson (C) 

Katarina Olofsson (SD) 

Jan-Erik Björk (KD) 

Martin Normark (L) 

Lisbeth Waern (M) 

Tjänstgörande ersättare 

Juan Chacon (S) 

Seid Alajbegovic (S) 
Övriga deltagare Olle Nykvist, kommunsekreterare 

Ida Texell, kommundirektör 

Rafif Makboul Kaleem, Trygghets- och preventionschef 

Camilla Stark, Trygghets- och preventionssamordnare 
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§ 11 Ny inriktning kring kommunens 
trygghetsvärdar 

 Dnr KS 19/0636 

Beslut 

1. Trygghetsutskottet beslutar att trygghetsvärdarnas uppdrag förändras 

till fältassistenter/fritidsfältare. 

2. Kommunen tillsätter fyra fältassistenter/fritidsfältare på heltid. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun har idag 10 trygghetsvärdar anställda på timmar. 

Trygghetsvärdarnas uppdrag är att vara synliga ute för allmänheten och bidra 

till trygghet genom att vandra i våra tätorter under fredag och lördagskvällarna 

samt extra vid evenemang och händelser. Förutom trygghetsvärdarna har 

kommunen också nattvandrande föreningar ute samt väktare. I Bro vandrar 

även Fryshuset. I kommunen finns också ideella krafter ute så som 

grannstödsförarna och andra föreningar.   

Förslaget handlar om att förändra trygghetsvärdarnas uppdrag till fasta 

fältassistenter som kan arbeta trygghetsskapande och uppsökande under hela 

veckan, med bättre förutsättningar att arbeta långsiktigt med relationssökande 

och nätverkande, än timanställda kan. Fältassistensterana kan arbeta brett i hela 

kommunen utifrån behov.  

Förslaget är att kommunen tillsätter fyra fälttjänster. Det behövs fyra personer 

för att kunna täcka upp alla dagar i veckan (viss dag, viss kväll) samt för att de 

alltid ska kunna vara två under kvällar och helger. Till skillnad från 

socialtjänstens ungdomsstödjare arbetar de föreslagna fältassistenterna inte 

med klientuppdrag och tillhör inte socialtjänsten, de arbetar mot ungdomar och 

unga vuxna men inte enbart, de kan verka mot hela kommunen med 

nätverkande och samverkan enligt uppdrag som kommunen får i uppdrag att 

forma efter våra lokala behov.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ny inriktning kring kommunens trygghetsvärdar 

Förslag till beslut 

1. Trygghetsutskottet beslutar att trygghetsvärdarnas uppdrag förändras 

till fasta fältassistenter. 

2. Kommunen tillsätter fyra fältassistenter på heltid. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Mary Svenberg (S) föreslår att benämningen ändras till fritidsfältare.  

Hans Åberg (L) föreslår att ordet ”fasta” i punkt 1 styrks samt att ordet 

”fältassistenter” i punkt 1 och 2 ändras till ”fältassistenter/fritidsfältare” enligt 

förslag från Mary Svenberg (S). 

Yrkande 

Jan Stefanson (KD) yrkar bifall till punkt 1 och föreslår att punkt 2 ändras till 

”Kommunen tillsätter 4 fritidsfältassistenter under 6 månader att utvärderas 

före eventuellt fast anställning.” 

Beslutsgång 

Ordförande finner att utskottet är enigt punkt 1 och att det finns två förlag i 

punkt 2. Han frågar om utskottet kan besluta punkt för punkt och finner bifall. 

Han frågar om utskottet kan besluta enligt Mary Svenbergs (S) förslag i punkt 

1 och finner bifall. Därefter frågar han om utskottet kan besluta enligt kontorets 

förslag med redaktionella förändringar eller Jan Stefansons (KD) förslag i 

punkt 2. Han finner att Trygghetsutskottet beslutar enligt kontorets förslag med 

redaktionella ändringar i punkt 2. 

Beslutet skickas till: 

 Kommundirektör Ida Texell 
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§ 12 Brobyggare 
 Dnr KS 19/0637 

Beslut 

1. Trygghetsutskottet beslutar att Brobyggarna övergår från projekt till 

ordinarie verksamhet. 

2. Funktionen som Brobyggare blir ordinarie fältassistent-

/fritidsfältartjänster. 

Sammanfattning 

Brobyggarna är ett projekt som finansierats av kommunens sociala 

investeringsfond och som enligt projektplan ska avslutas i juni 2020. Projektets 

syfte är att ha personal som arbetar med att bygga relationsbroar till 

kommuninvånare, föreningsliv, näringsidkare med flera i hela kommunen och 

syftar till att öka trygghet och social sammanhållning i kommunen. 

Förslaget är att funktionen Brobyggare permanentas och blir en del av 

ordinarie fältassistenttjänster där arbetssätt och inriktningar tillvaratas utifrån 

erfarenheterna från projektet.  

Brobyggarna arbetar med olika inriktningar, detta vill vi tillvarata och fortsätta 

med inom ordinarie fälttjänster. Idag har inriktningarna varit ungdomar och 

ungas inflytande, civilsamhälle och föreningsliv samt drogförebyggande och 

riktade insatser till vårdnadshavare. Brobyggare är ett unikt koncept för 

Upplands-Bro kommun som kan byggas vidare på.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 november 2019 

Förslag till beslut 

1. Trygghetsutskottet beslutar att Brobyggarna övergår från projekt till 

ordinarie verksamhet. 

2. Funktionen som Brobyggare blir ordinarie fältassistenttjänster. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mary Svenberg (S) föreslår att ordet ” fältassistenttjänster” ändras till 

”fältassistent-/fritidsfältartjänster”. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att Samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt kontorets 

förslag till beslut med komplettering från Mary Svenberg (S). 
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Beslutet skickas till: 

 Kommundirektör Ida Texell 

 Trygghets- och preventionschef Rafif Makboul 
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§ 13 Finansiering av BID 
 Dnr KS 19/0638 

Beslut 

Trygghetsutskottet beslutar att bidraget enligt bifogade handlingar förlängs 

och ska kunna användas under 2020. 

Sammanfattning 

Bidraget enligt bifogade handlingar ska förlängas och kunna användas under 

2020 istället för 2019, då BID Bro utveckling inte kommit igång i sitt arbete. 

Trygghetsutskottet har tilldelat 500 000kr till arbetet med BID verksamhetsåret 

2019. 

Fördröjningen beror på att det varit svårt att bilda en förening rent praktiskt, 

skriva fram stadgar och registrera föreningen hos bolagsverket.   

BID betyder Business Improvement District och 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.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Finansiering av BID KS 19/0638 

 Bilaga KS 19-0116-1 Business Improvment District (BID) - Bro 

utveckling 

 Bilaga KS 19-0116-1 Projektplan BID 

 Bilaga KS 19-0116-2 Protokollsutdrag från Trygghetsutskottets 

sammanträde den 28 februari 2019 - Bus 

Förslag till beslut 

Trygghetsutskottet beslutar att bidraget enligt bifogade handlingar förlängs 

och ska kunna användas under 2020. 

Beslutet skickas till: 

 Trygghets- och preventionschef Rafif Makboul 
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§ 14 Sammanträdestider 2020 för 
Trygghetsutskottet 

 Dnr KS 19/0525 

Beslut 

Trygghetsutskottet beslutar att sammanträdestider för år 2020 antas enligt 

följande: 

Beredning (kl. 08:30) Sammanträde (kl. 08:30) 

 17 januari (Workshop) 

14 februari 21 februari 

27 mars 3 april 

25 maj (måndag) 29 maj 

11 september 18 september 

9 okt 16 okt 

13 november 20 november 

 

Sammanfattning 

Trygghetsutskottet behöver besluta om sammanträdestider för år 2020. 

Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag utifrån sammanträdesplan 

för år 2019. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2019 

Förslag till beslut 

Trygghetsutskottet beslutar att sammanträdestider för år 2020 antas enligt 

följande: 

Beredning (kl. 08:30) Sammanträde (kl. 08:30) 

 17 januari (Workshop) 

14 februari 21 februari 

27 mars 3 april 

25 maj (måndag) 29 maj 

11 september 18 september 

9 okt 16 okt 
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13 november 20 november 

 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga ledamöter och ersättare i Trygghetsutskottet 
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§ 15 Rapporter 
   

Temaärenden 

 Öppna förskolan 

 Skolan som preventiv arena 

Trygghets- och preventionschefens rapport 

 Rafif Makboul Kaleem informerar om arbetet med att etablera ett 

Trygghetscenter. 

 Rafif Makboul Kaleem informerar om upphandling av 

kamerabevakning i kommunen. I nuläget gäller det Bro centrums 

parkering. 

 Rafif Makboul Kaleem informerar om den samlade trygghetsbilden. 

Det har skett en stor minskning av våld och rån i Bro. Samtidigt visar 

Länsstyrelsens rapport av den upplevda otryggheten visar att den är 

fortsatt hög i kommunen. Länsstyrelsens rapport bygger på statistik från 

år 2018. 
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