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§ 20 Idéburet Offentligt Partnerskap mellan 
Upplands-Bro kommun och 
kvinnojouren Anna 

 Dnr KS 20/0726 

Beslut 
1. Upplands-Bro kommun tecknar avtal om IOP (Idéburet Offentligt 

Partnerskap) med Kvinnojouren Anna  

2. Avtalet löper från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 
december 2024, med möjlighet till förlängning till och med den 31 
december 2027. 

3. Enhetschef Trygghets- och preventionsenheten ges i uppdrag att teckna 
avtal. 

Sammanfattning 
I syfte att säkerställa att Upplands-Bro kommuns invånare har tillgång till stöd 
för våldsutsatta och för att verka för en stabil och hållbar relation mellan 
Upplands-Bro kommun och Kvinnojouren Anna föreslås ett IOP- Idéburet 
offentligt partnerskap.  

Tidigare har kvinnojouren Anna årligen sökt bidrag och föreningsbidrag av 
Upplands-Bro kommun (Socialnämnden) och erhållit sammanlagt 760 000 
kronor årligen under de tre senaste åren. I och med detta IOP-avtal kommer 
Kvinnojouren Anna att erhålla ett verksamhetsbidrag om 760 000 kronor per år 
för verksamhetsåren 2022, 2023 samt 2024. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2021. 

• Avtal om Idéburet Offentligt Partnerskap Upplands-Bro kommun och 
Kvinnojouren Anna 

Förslag till beslut 
1. Upplands-Bro kommun tecknar avtal om IOP (Idéburet Offentligt 

Partnerskap) med Kvinnojouren Anna  

2. Avtalet löper från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 
december 2024, med möjlighet till förlängning till och med den 31 
december 2027. 

3. Enhetschef Trygghets- och preventionsenheten ges i uppdrag att teckna 
avtal. 
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Trygghetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Kvinnojouren Anna 
• Socialchef 
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§ 21 Samverkansöverenskommelse 
kommun/polis 2022-2023 

 Dnr KS 21/0531 

Beslut 
Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

1. Godkänna förslaget till samverkansöverenskommelse mellan Upplands-
Bro kommun och lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro, inklusive 
bilagor. 

2. Kommundirektör får mandat att underteckna 
samverkansöverenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och 
lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro. 

Sammanfattning 
Ett förslag till samverkansöverenskommelse mellan Upplands-Bro kommun 
och lokalpolisområde Järfälla/ Upplands-Bro har tagits fram för ökad trygghet 
och säkerhet och för ett hållbart Upplands-Bro. Brottsligheten ska minska och 
tryggheten öka. Inriktningen för samarbetet är en tät samverkan och tydliga 
samverkansområden.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 oktober 2021 

• Samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis 2022-2023 

• Åtgärdsplan samverkansöverenskommelse 2022-2023 

Förslag till beslut 
Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

1. Godkänna förslaget till samverkansöverenskommelse mellan Upplands-
Bro kommun och lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro, inklusive 
bilagor. 

2. Kommundirektör får mandat att underteckna 
samverkansöverenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och 
lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Trygghetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 
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Beslutet skickas till: 

• Lokalpolisområdeschef Lpo Järfälla/Upplands-Bro 
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§ 22 Handlings- och aktivitetsplan mot våld i 
nära relation 

 Dnr KS 21/0434 

Beslut 
Trygghetsutskottet antar handlings- och aktivitetsplan mot våld i nära relation. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Claus Enström (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 
Reservationsmotivering återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 
Vid Trygghetsutskottets sammanträde den 19 mars 2021 beslutades att ge 
Kommundirektör i uppdrag att ta fram förslag på aktivitetsplaner med 
aktiviteter för att förebygga och motverka våld i nära relation och 
hedersrelaterat våld och förtryck samt att ta fram förslag på en uppdelning av 
befintlig ”Handlingsplan mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och 
förtryck” KS 20/0649 till en separat handlingsplan mot våld i nära relation, och 
en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck.  

Detta mot bakgrund av karaktären av dessa former av våld och förtryck, som 
innehar likheter men också skillnader som behöver beaktas för ett effektivt och 
riktat förebyggande och motverkande arbete samt för att säkerställa att arbetet 
konkretiseras och att möjliggöra uppföljning.  

I denna handlings- och aktivitetsplan mot våld i nära relation finns en teoretisk 
och lagmässig grund, viss information om vad som görs idag, samt en 
förteckning över aktiviteter som ska genomföras och följas upp 2021-2022. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2021. 

• Handlings- och aktivitetsplan mot våld i nära relation KS 21/0434. 

Förslag till beslut 
Trygghetsutskottet antar handlings- och aktivitetsplan mot våld i nära relation. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Claus Engström (SD) yrkar på att ärendet återremitteras med följande 
motivering: 
” Den gamla handlingsplanen som den tidigare administrationen skapade var 
ingen konkret handlingsplan utan ett dokument som enbart uttryckte de 
visioner som administrationen då hade. Det nya förslaget till handlingsplan 
överensstämmer tyvärr mycket med den gamla och innehåller även den i 
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huvudsak visioner. Sverigedemokraterna kan därför inte godkänna dokumentet 
som en konkret operativ handlingsplan.” 

Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till kontoret förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag samt 
återremiss. Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag och finner bifall. 
Ordföranden konstaterar därmed att Trygghetsutskottet har beslutat i enlighet 
med kontorets förslag till beslut. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Claus Engström (SD) lämnar följande reservationsmotivering: 

”Under 2019 blev vi i socialnämnden informerade om att man nu skulle skapa 
nya handlingsplaner för tema ”mot hedersrelaterat våld och våld i nära 
relationer”. När vi nu studerar förvaltningens förslag till handlingsplan mot 
”våld i nära relationer” så blir vi sverigedemokrater mycket besvikna. 

Handlingsplanen innehåller 16 sidor med visioner och förklarande text samt 2 
sidor med någon typ av aktivitetsplan. Det visar sig att förvaltningen under de 
senaste 3 åren inte ännu har lyckats skapa de grundläggande arbetsprocesser & 
rutiner som krävs för att effektivt motverka och stävja ”våld i nära relationer”, 
vilket ur vår synvinkel är klandervärt. Speciellt med tanke på det fokus vi nu 
har i Sverige på att lösa denna problematik som skapar så mycket onödigt 
lidande. 

På sidorna 17 - 18 presenteras en enklare typ av aktivitetsplan och där ligger 
fokus på att skapa relevanta rutiner senast någon gång under 2022. Vi hade 
förväntat oss en aktivitetsplan där man tydligt pekar ut när saker och ting skall 
implementeras och vara klara, samt hur/när resultatet av aktiviteterna följs upp. 
Istället för att lite ”svävande” ange att något skall vara klart ”någon gång under 
2022” borde man mer konkret definiera ett datum/tidsperiod, t.ex. 30 mars-
2022 / Q1-2022, för att därigenom skapa en grund för en effektiv operativ 
uppföljning av de olika aktiviteter som planeras. SD kan därför inte godkänna 
dokumentet som en konkret operativ handlings-plan.” 
  



  

PROTOKOLL 9 (17)  

 Trygghetsutskottet Sammanträdesdatum: 
2021-10-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 23 Medlemskap Healthy Cities 
 Dnr KS 21/0530 

Beslut 
1. Trygghetsutskottet beslutar att Upplands-Bro ansluter sig som 

medlemskommun i nätverket Healthy Cities Sverige. 

2. Trygghetsutskottet utser Fredrik Kjos (M), Hans Åberg (L) och Camilla 
Janson (S) som politiska representanter i nätverket. 

3. Trygghetsutskottet utser samordnare för barnrätt och social hållbarhet 
samt folkhälsosamordnare som kommunens representanter i nätverket. 

Sammanfattning 
Det nationella Healthy Cities-nätverket är ett svenskt nätverk och en ideell, 
icke-vinstdrivande förening, bestående av politiker och tjänstepersoner som på 
olika sätt arbetar med att bidra till kommuner och regioners arbete med 
folkhälsa och social hållbarhet.  
 
Övergripande mål för Healthy Cities är: 

• Förbättra folkhälsan genom att förbättra levnadsförutsättningarna och 
möjligheterna för alla. 

• Arbeta strategiskt för jämlik hälsa och jämlika förutsättningar för 
hållbar utveckling 

• Lyfta jämlik hälsa till den politiska dagordningen lokalt, regionalt, 
nationellt och globalt  

 
Upplands-Bro är en kommun med social hållbarhet och hälsa högt på agendan, 
och medlemskap i Healthy Cities kan bidra till arbetet bland annat genom 
fokus på frågorna, samverkan/utbyte samt kunskaps- och kompetenshöjning. I 
förlängningen kan detta bidra till förbättrad folkhälsa och socialt hållbara 
lösningar lokalt.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 oktober 2021. 

Förslag till beslut 
1. Trygghetsutskottet beslutar att Upplands-Bro ansluter sig som 

medlemskommun i nätverket Healthy Cities Sverige. 

2. Trygghetsutskottet utser Fredrik Kjos (M), Hans Åberg (L) och Camilla 
Janson (S) som politiska representanter i nätverket. 

3. Trygghetsutskottet utser samordnare för barnrätt och social hållbarhet 
samt folkhälsosamordnare som kommunens representanter i nätverket. 
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Trygghetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Chef trygghet och prevention 
• Healthy cities 

  



  

PROTOKOLL 11 (17)  

 Trygghetsutskottet Sammanträdesdatum: 
2021-10-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 24 Sammanträdestider 2022 - 
Trygghetsutskottet 

 Dnr KS 21/0519 

Beslut 
1. Sammanträdestider för Trygghetsutskottet för år 2022 fram till 

mandatperiodens slut den 15 oktober 2022 fastställs enligt 
Kommunledningskontorets förslag. 

2. Sammanträdestider för Trygghetsutskottet för år 2022 efter att den nya 
mandatperioden har inletts den 15 oktober 2022 fastställs enligt 
Kommunledningskontorets förslag under förutsättning att utskottet 
kvarstår. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommuns nämnder, beredningsgrupper och utskott bestämmer 
varje år dag och tid för nästkommande års sammanträden. Varje utskott tar 
beslut om sina egna sammanträdestider och kan vid behov under 
verksamhetsåret besluta om ytterligare sammanträdestillfällen. 
 
Kommunledningskontorets kansliavdelning har upprättat ett förslag till 
sammanträdestider för Trygghetsutskottet för år 2022. 

Förslag till sammanträdesschema för Trygghetsutskottet 2022 fram till 
mandatperiodens slut: 

Trygghetsutskottets beredning kl. 
08:30, fredagar 

Trygghetsutskott kl. 08:30, 
fredagar 

11 februari 18 februari 

18 mars 25 mars 

13 maj 20 maj 

2 september 9 september 

Förslag till sammanträdesschema för Trygghetsutskottet 2022 efter ny 
mandatperiod inletts förutsatt att utskottet kvarstår: 

Trygghetsutskottets beredning kl. 
08:30, fredagar 

Trygghetsutskott kl. 08:30, 
fredagar 

18 november 25 november 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2021 
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Förslag till beslut 
1. Sammanträdestider för Trygghetsutskottet för år 2022 fram till 

mandatperiodens slut den 15 oktober 2022 fastställs enligt 
Kommunledningskontorets förslag. 

2. Sammanträdestider för Trygghetsutskottet för år 2022 efter att den nya 
mandatperioden har inletts den 15 oktober 2022 fastställs enligt 
Kommunledningskontorets förslag under förutsättning att utskottet 
kvarstår. 

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

Beslutet skickas till: 

• Samtliga ledamöter och ersättare i Trygghetsutskottet 
 
  



  

PROTOKOLL 13 (17)  

 Trygghetsutskottet Sammanträdesdatum: 
2021-10-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 25 "Sluta skjut" - Group Violence 
Intervention (GVI) 

 Dnr KS 21/0571 

Beslut 
Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. Kommunstyrelsen medverkar till att Upplands-Bro kommun 
implementerar strategin Group Violence Intervention – Sluta skjut, för 
ökad trygghet och säkerhet genom minskat grovt våld. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att ingå en avsiktsförklaring med 
berörda organisationer och myndigheter. 

3. Kommundirektören får i uppdrag att återrapportera till 
Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Brå (Brottsförebyggande rådet) har konstaterat att dödligt skjutvapenvåld 
kopplat till kriminella miljöer är ett problem som ökar i Sverige. Med 
anledning av detta har Brå inhämtat och initierat implementeringen av en 
amerikansk metod för att arbeta mot grovt våld i Sverige, metoden kallas för 
Group Violence Intervention (GVI). I Sverige har strategin implementerats i 
Malmö som pilotkommun och fått namnet ”Sluta skjut”. 
Regeringen har givit Brottsförebyggande rådet (Brå), Polismyndigheten och 
Kriminalvården i uppdrag att i samverkan med ett antal frivilliga kommuner 
sprida strategin till fler orter i Sverige. GVI är en strategi som kräver ett nära 
samarbete mellan deltagande statliga myndigheter och kommuner. Strategin 
ska spridas till de frivilliga kommuner där myndigheterna bedömer det som 
mest lämpligt.  
 
Frågan har ställts till Upplands-Bro kommun tillsammans med Järfälla 
kommun och Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro. Alla aktörer måste 
tillsammans medverka i en implementering av strategin för att detta ska vara 
genomförbart. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2021. 

Förslag till beslut 
Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. Kommunstyrelsen medverkar till att Upplands-Bro kommun 
implementerar strategin Group Violence Intervention – Sluta skjut, för 
ökad trygghet och säkerhet genom minskat grovt våld. 
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2. Kommundirektören får i uppdrag att ingå en avsiktsförklaring med 
berörda organisationer och myndigheter. 

3. Kommundirektören får i uppdrag att återrapportera till 
Kommunstyrelsen. 

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

Beslutet skickas till: 

• Lokalpolisområdeschef Järfälla/Upplands-Bro 
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§ 26 Rapporter 
1. Embrace lägesbild juni-september 

 Dnr KS 21/0049 
  

2. Embrace lägesbild v. 37-39 
 Dnr KS 21/0049 

Temaärende- Polisen informerar om trygghetsläget i kommunen 
Torgny Söderberg och Magnus Nilsson från polisen informerar 
Trygghetsutskottet om: 

• Projektet Sluta skjut. 
• Avhopparverksamhet. 
• Lägesbilden i kommunen. 

Temaärende- Hedersrelaterat våld och förtryck 
Anneli Goldberg informerar Trygghetsutskottet om pågående arbete med 
att ta fram en handlings- och aktivitetsplan mot hedersrelaterat våld och 
förtryck samt inhämtar utskottets synpunkter. 

 

Kommundirektörens rapporter 
• Samverkansöverenskommelse 

• Sluta skjut 
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§ 27 Delegationsbeslut 
 Inga delegationsbeslut  
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§ 28 Anmälningar 
 Inga anmälningar  
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