
  

PROTOKOLL 1 (9)  

 Trygghetsutskottet Sammanträdesdatum: 
2021-11-26 

 

Utses att justera Mary Svenberg (S)  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2021-11-30 
kl. 08:30 

Paragrafer 
 

 §§ 29 -  34 

Underskrifter 

Sekreterare 
...................................................................  
Sara Wiesner 

Ordförande 
...................................................................  
Fredrik Kjos (M) 

Justerare 
...................................................................   
Mary Svenberg (S)  

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

Organ: Trygghetsutskottet 

Sammanträdesdatum: 2021-11-26 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2021-11-30 Datum för anslags nedtagande: 

 

2021-12-21 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

 
 

Plats och tid Distans via teams, 2021-11-26 08:30- 10:10 
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) 
 

Claus Engström (SD) 
Rolf Nersing (S) 
Närvarande ersättare 
Martin Normark (L) 
Mait Johansson (M) 
Erik Karlsson (V) 

Övriga deltagare Sara Wiesner, Sekreterare 
Ida Texell, Kommundirektör 
Camilla Stark, Chef trygghet och prevention 
Torgny Söderberg, Polisen § 32 temaärende 
Magnus Nilsson, Polisen § 32 temaärende 
Rasmus Vanagand, § 32 temaärende 
Örjan Josefsson, § 32 temaärende 
Rolf Könberg, § 32 temaärende 
 
Helena Austrell, Politisk sekreterare Socialdemokraterna 

 



  

PROTOKOLL 2 (9)  

 Trygghetsutskottet Sammanträdesdatum: 
2021-11-26 

 

 

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 

 
 

Innehållsförteckning 
§ 29 Suicidpreventiv handlingsplan 3 
§ 30 Handlings- och aktivitetsplan mot 

hedersrelaterat våld och förtryck 
4 

§ 31 Finansiering Bro utveckling 
platssamverkan 

6 

§ 32 Rapporter 7 
§ 33 Delegationsbeslut 8 
§ 34 Anmälningar 9 
   

 
  



  

PROTOKOLL 3 (9)  

 Trygghetsutskottet Sammanträdesdatum: 
2021-11-26 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 29 Suicidpreventiv handlingsplan 
 Dnr KS 21/0588 

Beslut 
Trygghetsutskottet ger Kommundirektör i uppdrag att ta fram förslag på 
suicidpreventiv handlingsplan. 

Sammanfattning 
Det övergripande syftet med att ta fram en suicidpreventiv handlingsplan är att 
förebygga suicidförsök och minska antalet suicid i Upplands-Bro kommun. 
Ingen person ska behöva hamna i en sådan situation att suicid upplevs som den 
enda utvägen.  

Den suicidpreventiva handlingsplanen ska tydliggöra kommunens ansvar för 
det suicidpreventiva arbetet och skapa förutsättningar för ett strukturerat och 
kontinuerligt självmordsförebyggande arbete.  

Syftet är också att öka medvetenheten om riskgrupper och bakgrundsfaktorer 
till suicid, för att bättre uppmärksamma personer som kan befinna sig i riskzon. 

Arbetet förväntas leda till stärkt psykisk och fysisk jämlik och jämställd hälsa. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse den 9 november 2021 

Förslag till beslut 
Trygghetsutskottet ger Kommundirektör i uppdrag att ta fram förslag på 
suicidpreventiv handlingsplan. 

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

Beslutet skickas till: 

• Socialchef 
 
  



  

PROTOKOLL 4 (9)  

 Trygghetsutskottet Sammanträdesdatum: 
2021-11-26 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 30 Handlings- och aktivitetsplan mot 
hedersrelaterat våld och förtryck 

 Dnr KS 21/0435 

Beslut 
Trygghetsutskottet antar handlings- och aktivitetsplan mot hedersrelaterat våld 
och förtryck. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Claus Engström (SD) tillåts lämna en protokollsanteckning som 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 hedersrelaterat våld och förtryck 
finns en teoretisk och lagmässig grund, samt en förteckning över aktiviteter 
som ska genomföras och följas upp 2021-2022. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 juli 2021 

• Handlings- och aktivitetsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck KS 
21/0435 

Förslag till beslut 
Trygghetsutskottet antar handlings- och aktivitetsplan mot hedersrelaterat våld 
och förtryck. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Claus Engström (SD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 



  

PROTOKOLL 5 (9)  

 Trygghetsutskottet Sammanträdesdatum: 
2021-11-26 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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

Protokollsanteckning 
Claus Engström (SD) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 

”Det tidigare styret lyckades fram till valet 2018 inte skapa något 
ledningssystem för att motverka de omfattande problem samhället har med 
”hedersrelaterat våld och förtryck”.  

Det nuvarande styret har under perioden 2019 - 2021 hittills inte lyckats skapa 
en struktur med fungerande rutiner för de arbetsinsatser som behövs för att 
motverka de problem som hedersrelaterat våld och förtryck skapar i vår 
kommun.  

Nu ligger fokus på att skapa relevanta rutiner/arbetsprocesser ”någon gång 
under 2022” och tyvärr uppfattar SD inte denna handlingsplan vara trovärdig.” 
Beslutet skickas till: 

• Enhetschef Trygghets- och preventionsenheten 
  



  

PROTOKOLL 6 (9)  

 Trygghetsutskottet Sammanträdesdatum: 
2021-11-26 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 31 Finansiering Bro utveckling 
platssamverkan 

 Dnr KS 21/0617 

Beslut 
Trygghetsutskottet tilldelar 450 000 kronor till arbetet med BID Bro utveckling 
platssamverkan för verksamhetsåret 2022. 

Sammanfattning 
Trygghetsutskottet tilldelar 450 000 kronor till arbetet med BID Bro utveckling 
platssamverkan för verksamhetsåret 2022.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2021. 
• Bro utveckling. Verksamhetsöversikt 2021. 

Förslag till beslut 
Trygghetsutskottet tilldelar 450 000 kronor till arbetet med BID Bro utveckling 
platssamverkan för verksamhetsåret 2022.  

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

Beslutet skickas till: 

• Enhetschef Trygghets- och preventionsenheten 
 
  



  

PROTOKOLL 7 (9)  

 Trygghetsutskottet Sammanträdesdatum: 
2021-11-26 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 32 Rapporter 
1. Embrace rapport - Veckolägesbild v. 39-43 

 Dnr KS 21/0049 

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

• Lägesbilden i kommunen. 
• Samverkan med socialtjänsten. 
• Brottsstatistik. 

Temaärende: Bro utveckling årsrapport 
Rasmus Vanagand, Örjan Josefsson och Rolf Könberg informerar om 
pågående arbete med Bro utveckling. De redogör för vad som har gjorts 
under året samt vad som är planerat för 2022. 

Kommundirektrösens rapporter 
• Trygghetsöversikt. 
• Senaste tidens händelser. 
• Rutin Hot och Våld. 
• Sommaren 2022. 

  

 

 
  



  

PROTOKOLL 8 (9)  

 Trygghetsutskottet Sammanträdesdatum: 
2021-11-26 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 33 Delegationsbeslut 
 Inga delegationsbeslut  

 

 
  



  

PROTOKOLL 9 (9)  

 Trygghetsutskottet Sammanträdesdatum: 
2021-11-26 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 34 Anmälningar 
1. Kommunstyrelsens beslut § 145 - Fyllnadsval av ersättare i 

Trygghetsutskottet 
 Dnr KS 18/0424 
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