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

Organ: Trygghetsutskottet 

Sammanträdesdatum: 2021-05-28 

Datum för anslags uppsättande: 2021-06-01 Datum för anslags nedtagande: 

 

2021-06-22 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 ....................................................................  
Sara Wiesner 

 
 

Plats och tid Teams, 2021-05-28 08:30- 09:30 
Ajournering  

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Beslutande Fredrik Kjos, ordförande (M) 

Hans Åberg, 1:a vice ordförande (L) 
Jan Stefanson (KD) 
Mattias Peterson (C) 
Annika Falk (S) 
Mary Svenberg (S) 
Katarina Olofsson (SD) 
 

Juan Chacon (S) 
Närvarande ersättare 

Jan-Erik Björk (KD) 
Martin Normark (L) 
Rolf Nersing (S) 

Övriga deltagare Sara Wiesner, Sekreterare 
Ida Texell, Kommundirektör 
Camilla Stark, Chef trygghet och prevention 
Dan Karlsson, Projektledare §13- Temaärende 
Anders Jacobsson, Polisen §13- Temaärende 
Magnus Nilsson, Polisen §13- Temaärende 
 
Helena Austrell- Politisk sekreterare Socialdemokraterna 
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§ 11 Uppdrag prevention psykisk ohälsa 
 Dnr KS 21/0258 

Beslut 
Trygghetsutskottet ger Kommundirektör i uppdrag att med en 
kommunövergripande ansats främja psykisk hälsa och förebygga psykisk 
ohälsa genom utveckling, utbildning och samverkan. Primär målgrupp är barn 
och unga. 

Sammanfattning 
I kommunen idag finns ingen tydlig ansvarsfördelning eller ansvarig aktör 
gällande det generellt preventiva och kontorsövergripande uppdraget kring 
psykisk ohälsa. Kommundirektör genom Kommunledningskontoret föreslås 
inneha detta uppdrag parallellt med andra preventiva uppdrag inom exempelvis 
otrygghet och våld, samt andra frågor av folkhälsokaraktär såsom ANDT 
(Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak). I linje med övrig prevention anses att 
tyngdpunkten bör ligga på tidiga insatser. Psykisk ohälsa ökar bland de yngre. 
Därav bör arbetet med barn och unga prioriteras.  

Uppdraget formuleras ”Att med en kommunövergripande ansats främja psykisk 
hälsa och förebygga psykisk ohälsa genom utveckling, utbildning och 
samverkan. Primär målgrupp är barn och unga.” 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2021. 

Förslag till beslut 
Trygghetsutskottet ger Kommundirektör i uppdrag att med en 
kommunövergripande ansats främja psykisk hälsa och förebygga psykisk 
ohälsa genom utveckling, utbildning och samverkan. Primär målgrupp är barn 
och unga. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Trygghetsutskottet har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Socialchef 
 
  



  

PROTOKOLL 4 (8)  

 Trygghetsutskottet Sammanträdesdatum: 
2021-05-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 12 Metod för unga och samhälls-
/myndighetstillit 

 Dnr KS 21/0298 

Beslut 
Trygghetsutskottet ger i uppdrag till kommundirektör att ta fram ett förslag på 
en lokal metod för att öka ungas samhälls- och myndighetstillit. 

Sammanfattning 
I samhället finns bland unga, främst i utanförskapsområden, en bristande tillit 
och tilltro till ”samhället” i form av bland annat kommun och myndigheter 
Unga som inte upplever sig vara en del av samhället kan vara omedvetna om 
och brista i att utöva inflytande, och kan också hamna i livsmönster av 
utanförskap som bidrar till att man är i riskzon för socialt avvikande beteenden 
såsom kriminalitet, våldsutövning eller missbruk.  

Den bristande tilliten kan också manifesteras i social oro, upplopp, 
skadegörelse mot kommunal och/eller polisens egendom, konflikter, hot om 
våld, våld och liknande. 

På flera platser i landet har man valt att arbeta med denna typ av problematik 
genom metoder där unga får möta myndighetsanställda för att bygga relation, 
och förhoppningsvis uppnå en ömsesidig förståelse och respekt. 

I Upplands-Bro finns dialog inom och mellan kommun, lokalpolis och 
räddningstjänst med flera, kring att skapa en lokal version av en sådan metod. 
Metoden kan motverka och förändra ungas eventuellt negativa bild av kommun 
och myndigheter, förebygga känslan av utanförskap men också öka ömsesidig 
förståelse, och ge ökad inblick.   

Syftet är bland annat brottsförebyggande. 

Om barn och ungas förtroende och tillit till samhällets olika funktioner ökar, 
kan känslan av sammanhang och tillhörighet öka, liksom ungas aktiva 
delaktighet i lokalsamhället och samhället i stort.  

Upplands-Bro ska arbeta brett med att tidigt möta barn och unga och arbeta 
med att öka inflytande, egenmakt och delaktighet. En metod enligt denna 
skrivelse skulle vara ett steg, ett av många, för att arbeta aktivt med frågan.  

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 maj 2021. 
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Förslag till beslut 
Trygghetsutskottet ger i uppdrag till kommundirektör att ta fram ett förslag på 
en lokal metod för att öka ungas samhälls- och myndighetstillit. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Trygghetsutskottet har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Kommundirektör 
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§ 13 Rapporter 
1. Rapport Hållbar skola   

2. Delårsrapport Bro utveckling platssamverkan   

3. Embrace rapport - Veckolägesbild v. 13-15   

4. Embrace rapport - Veckolägesbild v. 15-17   

5. Embrace rapport - Veckolägesbild v. 9-11   

6. Embrace rapport - Veckolägesbild v. 11-13 
  

  

Temaärende- Polisen informerar om trygghetsläget i kommunen 

Anders Jacobsson och Magnus Nilsson informerar om läget i kommunen samt 
läget inför sommaren. Vidare informerar polisen om medborgarlöften och 
samverkansöverenskommelser där fokus ligger på; minska socialt utsatta 
områden, minska antalet unga i riskzon för kriminalitet, avhopparverksamhet 
och fokus på särskilt utsatta brottsoffer.  

Polisen informerar även om deras nära och bra samarbete med socialtjänsten. 

Temaärende- Hållbar skola 

Dan Karlsson informerar Trygghetsutskottet om projektet Hållbar skola på 
Upplands-Brogymnasiet. Dan informerar om projektets mål och vilka resultat 
de sett. 

Kommundirektörens rapporter 

Covid-19 
• Vaccination 
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§ 14 Delegationsbeslut 
 • Inga delegationsbeslut.  
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§ 15 Anmälningar 
1. Kommunstyrelsens beslut § 54 - Entledigande av Göran Malmestedt (M) 

som ersättare i Trygghetsutskottet 
 Dnr KS 18/0424 

  

2. Kommunfullmäktiges beslut § 41 - Handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism 
 Dnr KS 20/0647 
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