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Trygghetsläget i kommunen 

Förslag till beslut 

Rapporten läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Polisen närvarar under Trygghetsutskottets sammanträde och delger 

trygghetsläget i kommunen.   

Kommundirektören redogör för det aktuella trygghetsarbetet i kommunen, 

bland annat om upphandling av kameror.  

Kommunen har upphandlat hyra av övervakningskameror. Från ramavtalet kan 

vi avropa minst två och maximalt 15 kameror om tillstånd från 

datainspektionen ges. Placeringen av kamerorna vid första avropet kommer att 

vara vid norrgrindsvägen, intill Bro centrum enligt tillstånd från 

Datainspektionen.  

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 februari 2020 

Kommunledningskontoret 
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Invigning av trygghetscenter 

Förslag till beslut 

Rapporten läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Under Trygghetsutskottets sammanträde informerar kommundirektören om 

invigningen av trygghetscentret i Bro. 
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Status på handlingsplanen hållbart Bro och 
projektet BID 

Förslag till beslut 

1. Rapporten läggs till handlingarna. 

2. Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att ge kommundirektören 

i uppdrag att utifrån de tematiska programområden som finns fastlagda 

i ”Strategin för ett hållbart Bro” revidera och vid behov förnya de 

(effekt)mål som anger förutsättningarna för den handlingsplan som 

kontoret redan har i uppdrag att ta fram. Målen ska vara operativa och 

kopplas till mätbara indikatorer så att handlingsplanens aktiviteter kan 

tids- och resurssättas. Uppdraget ska rapporteras på nästa 

Trygghetsutskott den 3 april.  

Sammanfattning 

Den 5 december 2018 fattade Kommunstyrelsen beslut om att anta en strategi 

för att skapa ett socialt hållbart Bro. Strategin innehåller ett antal fokusområden 

med delmål och insatsområden. 

Konkreta handlingsplaner togs fram och skapandet av en BID bör initierades 

av kommunen tillsammans med tongivande aktörer i Bro. Under 

trygghetsutskottets sammanträde redogörs hur handlingsplanen har 

implementerats, vilka åtgärder som har genomförts, vilka åtgärder som är 

planerade och hur planen ser ut framåt. 

Målen är i dagsläget svåra att mäta och konkretisera vilket är anledningen till 

att kommundirektören tillsammans med Trygghetsutskottet skulle behöva 

revidera och förnya de uppsatta målen. Syftet är att målen ska vara operativa 

och kopplas till mätbara indikatorer så att handlingsplanens aktiviteter kan tids- 

och resurssättas. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2020. 

 Handlingsplan för ett socialt hållbart Bro.  

 Verksamhetsplan BID 2020 



Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (2) 
2020-02-06 KS 19/0732 

Ärendet 

Den 5 december 2018 fattade Kommunstyrelsen beslut om att anta strategi för 

att skapa ett socialt hållbart Bro. Social hållbarhet ingår i det större begreppet 

hållbar utveckling. Bro är idag en tätort med stora socioekonomiska skillnader 

och är identifierat av polisen som ett utsatt område.  

Målbild för strategin är att hela Bro ska vara en bra plats att växa upp till. Tre 

fokusområden identifierades och ett antal delmål. Till fokusområdena 

kopplades även ett antal insatser. Konkreta handlingsplaner togs fram och 

skapandet av en samarbetsorganisation mellan kommun, näringsliv och 

bostadsbolag (BID) initierades av kommunen tillsammans med tongivande 

aktörer i Bro.  

Uppföljning av strategin för Bro 

Under trygghetsutskottets sammanträden ska verksamheterna beskriva hur 

handlingsplanen har implementerats, vilka åtgärder som har genomförts, vilka 

åtgärder som är planerade och hur planen ser ut framåt. Beslut fattades också i 

samband med antagandet av strategin att denna skulle revideras årligen. 

Vid trygghetsutskottets uppföljning av strategin har det framkommit att de 

fokusområden, mål och insatsområden som beskrivs behöver bli mer operativa 

och dessutom kopplas till tydligt mätbara indikatorer. För att uppnå detta 

föreslås att kommundirektören får i uppdrag att till trygghetsutskottets 

sammanträde den 3 april presentera operativa mål och indikatorer kopplat till 

strategin. 

Barnperspektiv 

En god social hållbar utveckling har direkt positiv påverkan på barns och ungas 

livsvillkor och utveckling. Mycket av det arbete som utförs och som beskrivs i 

planer och strategier har ett tydligt barnperspektiv. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 

Kommundirektör 

Bilagor 

1. Handlingsplan för socialt hållbart Bro
2. Verksamhetsplan BID



www.upplands - bro.se

Handlingsplaner för ett
socialt hållbart Bro
Handlingsplaner kopplat till Strategi för ett socialt hållbart Bro ( Dnr KS
18/0401), beslutad i Kommunstyrelsen 2018 - 12 - 05

2019 - 04 - 15

r afif.makboul@upplands - bro.se

08 581 690 00
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1 Strategi för ett socialt hållbart Bro 
BRÅ beställde av kommunledningskontoret ett förslag på en strategi för ett 
socialt hållbart Bro, med särskilt fokus på de centrala delarna. Social hållbarhet 
ingår i det större begreppet hållbar utveckling. Bro är idag en tätort med stora 
socioekonomiska skillnader och är identifierat av polisen som ett utsatt 
område. Målbild för strategin är att hela Bro ska vara en bra plats att växa upp 
i. För att ge strategin kraft och långsiktighet föreslås att arbetet inriktas mot 
fokusområden. Analysarbetet har synliggjort tre viktiga områden: 

· Förbättring av uppväxtvillkoren för barn och unga  

· Inkludering av vuxna i utanförskap  

· Utvecklingssamarbete med de boende  

Tre handlingsplaner kommer att tas fram kopplat till dessa fokusområden. 
Arbetet med handlingsplanerna kommer att initieras under 2020 och leda till 
konkreta åtgärder kopplat till de mål som presenterats i strategin för ett socialt 
hållbart Bro.  

Arbetet med handlingsplanerna för att verkställa strategin för ett socialt hållbart 
Bro omfattar kommunens samtliga kontor.  
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2 Fokusområde 1 – Förbättring av 
uppväxtvillkoren för barn och unga 

Nuläge: Uppväxtvillkoren i Bro skiljer sig åt för barn och unga och alla barn 
har inte samma förutsättningar till en god start i livet. Boendemiljöer och 
tillgång till en aktiv fritid skiljer sig åt beroende på vart en bor. Barn som har 
föräldrar med lägre utbildning avslutar i lägre grad skolan med 
gymnasiebehörighet än de barn som har föräldrar med hög utbildning. Barn 
vars föräldrar står utan sysselsättning och med lägre utbildning är 
koncentrerade till de centrala delarna av Bro. I områden med socioekonomiskt 
utanförskap finns ofta en högre utsatthet för brott och sämre tillgång till 
gemensamma arenor i den fysiska miljön.  
 
Delmål: Sambandet mellan elevers socioekonomiska situation och skolresultat 
ska minska. Den upplevda tryggheten ska öka. Fler flickor och unga kvinnor 
tar del av det offentliga rummet.   
 

2.1 Handlingsplan 
Övergripande handlingsplan tas fram under 2019/2020 för att utveckla 
uppväxtvillkoren för barn och unga. Handlingsplanen formas kring de mål som 
presenterats i strategin med tydliga åtgärder kopplade till varje mål. Exempel 
på åtgärder presenteras i tabellen nedan.  

 

Åtgärd Mål 

Genom kommunövergripande 
samverkan utveckla metoder och 
arbetssätt som genomsyrar 
kommunens utbud av meningsfulla 
fritidsaktiviteter för alla barn och 
unga i Bro. Skapandet av en 
meningsfull fritid handlar också om 
att skapa fysiska platser som 
stimulerar fritidsutbudet, ett exempel 
är nya aktivitetsparken i Bro där man 
ser över möjligheterna till 
organiserade aktiviteter och liknande.  

En av kommunens fältassistenter har i 
uppdrag att arbeta med ungdomars 
inflytande och arbetar bland annat 
tillsammans med verksamheten Bro:n 
med att planera och genomföra 
aktiviteter. 

På Bro:n arbetar man också med 
Jobbron på torsdagar - stöd och 

Skapa en meningsfull fritid 
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coachning i jobbfrågor, samt 
drop in med läxhjälp alla verksamhets 
dagar. Arbetet utvecklas hela tiden 
efter behov. 

Ett delmål berör flickor och unga 
kvinnor. Fritidsgården i Bro har valt 
att ha tjejfokus för tjejer mellan 12-16 
år varje måndag kväll på Bro 
Fritidsgård. Då finns tre kvinnliga 
ledare på plats, varav en är 
Ungdomsstödjare. 

Kommunen startade 2019 ett (delvis 
Leader-finansierat) projekt 
tillsammans med föreningen SIB, 
Systerskap i Bro, projekt ”Ett bra Bro 
bättre”, Ebbbe. I projektet ingår bland 
annat att arbeta med en ”mobil 

parklek” som på ett uppsökande sätt 

kommer att arbeta med aktivitet och 
socialt sammanhang för barn och 
deras föräldrar. 

Kommunen har avtal med Fryshuset 
som har ett uppsökande och socialt 
uppdrag med ungdomar i Bro. Man 
arbetar bland annat med egen aktivitet 
såsom juniorer/trainees i egna 
aktiviteter och utbildningar, samt 
slussar unga vidare till kommunens 
egna verksamheter. Detta avtal väljer 
man att förlänga t o m juni 2020 med 
möjlighet till 2021. 

På fritidsgårdarna finns gårdsråd 
inrättade där ungdomarna ges 
möjlighet till inflytande i 
verksamheten.  

Utbildningskontoret fortsätter arbetet 
med kommunens 
Skolutvecklingsprogram 2016–2020.  

Öka antalet elever som går ut skolan 
med gymnasiebehörighet 

Att skapa förutsättningar för bra 
kontakt med föräldrar kring barnens 
skolgång, fritid och utveckling genom 
samtal via skolan, via 
fritidsverksamhet, fritidsgårdar och 
fältarbetare (såsom Ungdomsstödjare) 

Bygga nära relationer mellan 
föräldrar och skola 
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är ett led i kommunens 
Skolutvecklingsprogram 2016–2020.  

UBG har initierat projekt ”Hållbar 

skola” där en viktig del i projektet är 
att skapa relationer mellan skola och 
vårdnadshavare genom uppsökande 
arbete kring till föräldrar som skolan 
har svårigheter att nå.  Denna metod 
kommer att utvecklas och utvärderas 
under läsåret 2019-2020. 

Arbetet med de fördjupade 
översiktsplanerna (FÖP) pågår och 
planen för utveckling av Bro centrum 
ska genomsyras av ett 
hållbarhetsperspektiv. 

Fördjupa det sociala 
hållbarhetsperspektivet i 
samhällsplaneringen 

Samordning av kommunens 
brottsförebyggande arbete sker 
genom förebyggande rådet och 
uppbyggnad av ett Trygghetscenter i 
Bro, en plats och en verksamhet med 
fokus på trygghetsfrågor i ett brett 
perspektiv där alla som arbetar med 
frågan kan mötas, och kommunens 
medborgare kan få stöd i olika frågor 
som påverkar deras trygghet.  

Kommunens nya enhet Trygghet och 
prevention är ett led i en satsning för 
ökad trygghet och minskad 
brottslighet, där man bland annat 
anställt en trygghets- och 
preventionssamordnare som arbetar 
med bland annat våldsprevention, att 
förebygga psykisk ohälsa, samt 
ANDTS-förebyggande (Alkohol, 
Narkotika, Dopning, Tobak, Spel). 
Man är i process att rekrytera 
ytterligare en person som har i 
uppdrag att arbeta strategiskt med 
brotts- och våldsförebyggande arbete. 

Trygghets- och preventionsenheten 
ser över och tar fram förslag på hur 
det trygghetsskapande arbetet kan 
struktureras i operativa 
samverkansforum och hur 

Främja det brottsförebyggande arbetet 
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kartläggning av otrygghetsskapande 
händelser och platser kan 
effektiviseras för möjlighet till riktade 
åtgärder och uppföljning. Ett 
samarbete inleds 2020 med Embrace, 
ett företag som erbjuder ett IT-system 
för kartläggning och uppföljning i det 
trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbetet. 

Kommunen beslutade hösten 2019 att 
påbörja ett arbete med fältassistenter 
inom Trygghets- och 
preventionsenheten. Dessa kommer 
2020 att bli fyra till antal och arbeta 
med socialt uppsökande och 
förebyggande arbete främst riktat till 
barn och unga.  

Kommunen har avtal med Fryshuset 
som har ett uppsökande och socialt 
uppdrag med ungdomar i Bro och en 
främjande funktion bland annat 
gällande brott. Detta avtal väljer man 
att förlänga t o m juni 2020 med 
möjlighet till 2021. 

Kommunen inledde ett arbete med 
väktarbolaget Rapid 2019 där väktare 
cirkulerar kommunen och har ett 
uppsökande, dialogskapande uppdrag 
med bland annat ett 
brottsförebyggande fokus. Uppdraget 
är gemensamt med Upplands-Brohus 
och AB Upplands-Bro 
kommunfastigheter. Uppdraget följs 
upp kontinuerligt i nära dialog mellan 
Rapid och Trygghets- och 
preventionsenheten.  

Kommunen avsätter 180 000:- i 
budget för föreningsdriven 
nattvandring 2020, där föreningar 
som arbetar med eller för barn och 
unga i kommunen kan söka bidrag för 
att nattvandra i kommunen med 
avsikt att öka vuxennärvaron och 
verka trygghetsskapande och 
brottsförebyggande (genom sin 
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närvaro). Varje nattvandring leds av 
minst en vandrarvärd som utbildas av 
Trygghets- och preventionsenheten 
tillsammans med polisen och 
räddningstjänsten. Nattvandringen 
samordnas av Trygghets- och 
preventionsenheten. 

Grannstödsbilen samordnas av 
Trygghets- och preventionsenheten i 
samarbete med polisen. 2020 avser 
man rekrytera fler förare och utöka 
antalet kvällskörningar. 
Grannstödsbilen rapporterar 
otrygghetsskapande platser, 
situationer och aktiviteter runt om i 
kommunen till Trygghets- och 
preventionsenheten som i samverkan 
med Tekniska avdelningen, polisen 
och bostadsbolagen i kommunen 
försöker åtgärda otrygghet och 
därmed verka brottsförebyggande.  

Socialkontoret har 2020 permanentat 
projekt SIG - en person som arbetar 
med verksamheten Social Insatsgrupp 
med syfte att arbeta med unga som 
vill bryta sin kriminella livsstil och 
med sitt kriminella nätverk.  

CVA kommer att forma en Vux-
utbildning 2020 kopplad till att bland 
annat genomföra trädgårdsarbete 
(inklusive att röja sly). De som 
utbildas kommer att få uppdrag av 
kommunen att genomföra 
trädgårdsarbete lokalt. Syftet är även 
att genom detta öka tryggheten för 
medborgarna på platser som pga 
växtlighet kan uppfattas som otrygga. 
Detta kan leda till minskad 
brottslighet på platserna. Det är även 
fokus på att ge sysselsättning till unga 
vuxna som idag är sysslolösa, vilket 
är främjande och brottsförebyggande 
för de individer som genom 
utbildningen och arbetet ges 
sysselsättning. 
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Fritidsgårdarna arbetar med ett 
normkritiskt perspektiv i samtal med 
ungdomarna. 

Kommunen har verksamhet med 
utökade öppettider under alla skollov 
på båda fritidsverksamheterna i Bro. 
 
Hållbar skola på UBG arbetar med att 
stötta unga på glid, och genom 
perspektivet “skolan mitt i byn” vill 

man samverka med andra runt 
ungdomarna för att nå dem och kunna 
arbeta bland annat brottspreventivt. 
 

Genom partnerskap mellan kommun, 
näringsliv och civilsamhälle skapa 
förutsättningar för att unga ska 
komma ut i arbete. Exempel på 
verksamheter är JobBro:n, KAA, 
Insteget, Hållbar skola, Feriejobb.  

KAA (Kommunalt 
uppföljningsansvar), 
utbildningskontoret och 
socialkontoret, Härnevimottagningen 
startar tillsammans upp ett arbete för 
unga i hemmasittarproblematik/ 
problem med mycket hög 
skolfrånvaro.   

KAA ser över möjligheten att vidga 
sitt uppdrag till att även omfatta unga 
vuxna 20-25 utan sysselsättning. 

Kommunen har avtal med Fryshuset 
som har ett uppsökande och socialt 
uppdrag med ungdomar i Bro. Man 
arbetar bland annat med att slussa 
unga vidare till verksamheter där de 
unga kan få hjälp i att komma i 
sysselsättning (såsom arbete, 
utbildning eller praktik). Detta avtal 
väljer man att förlänga t o m juni 
2021. 

CVA kommer att forma en Vux-
utbildning 2020 kopplad till att bland 
annat genomföra trädgårdsarbete 

Öka ungas möjlighet till arbete och 
studier 
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(inklusive att röja sly). De som 
utbildas kommer att få uppdrag av 
kommunen att genomföra 
trädgårdsarbete lokalt.  

Projekt Hållbar skola på UBG har 
anställda ungdomsstödjare som bland 
annat arbetar med att utveckla elevers 
förmåga i att klara sina studier samt 
motiveras inför framtiden, bidra med 
kunskap om hur man söker arbete 
mm. 

Utveckla arbetet med föreningsstöd 
och motivera föreningar att verka i 
kommunen och bidra till 
fritidsaktiviteter. Samordning sker 
genom kommunens föreningsstrateg 
och även via Brobyggare med 
inriktning mot föreningsliv och 
civilsamhälle.  

Ett samarbete har startats tillsammans 
med föreningen SIB (Systerskap i 
Bro) och projektet Ett bra Bro bättre, 
Ebbbe, där de bland annat kommer att 
arbeta med aktiviteter för barn och 
deras föräldrar/vuxna.  

Stödja föreningslivets 
fritidsaktiviteter 

Kommunledningskontoret har ett 
uppdrag att arbeta med barn och 
ungas delaktighet och inflytande. 
Arbete med uppstart av ungdomsråd 
är prioriterat. Det pågår även arbete 
med att öka barns kunskaper om sina 
rättigheter genom insatser som 
demokratiskolan, demokratidagen och 
unga valambassadörer. 
Demokratiskolan genomfördes under 
tre veckor sommaren 2019.  

Inom kultur och fritidskontoret 
arbetar ungdomsproducenterna med 
barn och ungas delaktighet och även 
inom verksamheten Bro:n hålls varje 
vecka produktivitetsdagar som syftar 
till att stärka ungas förmåga att 
påverka och vara delaktiga. En av 
fältassistenterna har barn och ungas 

Stärka barn och ungas kunskaper om 
sina rättigheter och verktyg till att 
förändra sin vardag och sitt 
närsamhälle 
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inflytande som sitt huvudområde och 
arbetar uppsökande mot unga som 
inte har en förenings eller 
organisationsvana för att ge verktyg.  

Fritidsgårdarna arbetar med ett 
normkritiskt perspektiv i samtal med 
ungdomarna. 

Utbildningskontoret (Råbyskolan) 
och Trygghets- och 
preventionsenheten startar våren 2020 
projekt ”Skola för mig” med medel 
via sociala investeringsfonden. 
Projektet bygger på idén om skolan 
som preventiv arena och fokuserar 
bland annat på att ge eleverna en 
fungerande skolgång som är en av de 
viktigaste skyddsfaktorerna för ett 
barn.  På Råbyskolan vill man arbeta 
med att stärka och utveckla 
skyddsfaktorer hos barnen. Man vill 
också arbeta med att utveckla nya sätt 
att nå vårdnadshavare och föräldrar. 
Detta bland annat genom att anställa 
en person på skolan med socialt 
fokus.  

Stärka barn och ungas kunskaper om 
sina rättigheter och verktyg till att 
förändra sin vardag och sitt 
närsamhälle 

Och  

Främja det brottsförebyggande arbetet 

Och 

Bygga nära relationer mellan 
föräldrar och skola 

Och 

Öka antalet elever som går ut skolan 
med gymnasiebehörighet. 
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3 Fokusområde 2 – Inkludering av vuxna i 
utanförskap 

Nuläge: 
Ohälsotalen är högre och andelen förvärvsarbetande vuxna är lägre i centrala 
Bro än i resterande delar av tätorten. Kännetecknande för socioekonomiskt 
segregerade områden är att de boende ofta har en grad av komplexitet i sin 
livssituation. Det är många faktorer som samspelar och skapar en utsatthet. 
Arbetslöshet, ofullständig utbildning, osäkra boendeförhållanden och olika 
former av ohälsa tenderar att hänga ihop. Samhällets praxis att organisera sitt 
stöd i olika avgränsade ”stuprör” passar dåligt för dessa invånare. Inte sällan 

blir de bollade mellan olika verksamheter och utvecklar en uppgivenhet som 
leder till ett långvarigt utanförskap. Trots att det i grunden kan finnas en 
uppriktig vilja att komma ur sin situation. Att arbeta långsiktigt utifrån en 
helhetssyn tillsammans med individen framstår som nödvändigt om 
utanförskapet skall brytas. 

Delmål: Andelen förvärvsarbetande i centrala Bro ska öka. Antalet 
ohälsodagar bland vuxna ska minska.  

3.1 Handlingsplan 
Övergripande handlingsplan tas fram under hösten 2019 för att utveckla arbetet 
med inkludering av vuxna i utanförskap. Handlingsplanen formas kring de mål 
som presenterats i strategin med tydliga åtgärder kopplade till varje mål. 
Exempel på åtgärder presenteras i tabellen nedan.  

 

Åtgärd Mål 

Nära samverkan mellan 
arbetsmarknadsenheten, 
arbetsförmedlingen och 
socialkontoret för att vuxna som av 
olika anledningar står utanför 
arbetsmarknaden ska få en 
sysselsättning genom 
individanpassade insatser. 
Integrationssamordnarna är en del av 
samverkan för att stimulera 
möjligheterna att snabbt komma ut på 
arbetsmarknaden som nyanländ eller 
språksvag i Bro. Verksamheter som 
Nyfiket och andra språk-och 
arbetsmarknadsprojekt är centrala. 
Nära samverkan med näringslivet 
pågår för att skapa arbetstillfällen.  

Arbetsmarknadsenheten, 
Förebyggande enheten för Trygghet 

Skapa möjligheter till försörjning och 
sysselsättning 
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och Prevention samt äldreomsorgen 
ansöker till sociala 
investeringsfonden för att genomföra 
ett gemensamt projekt (Integration 
genom kompetensförsörjning genom 
äldreomsorgen) där personer i 
försörjningsstöd får göra praktik i 
kommunens verksamhet/äldreomsorg, 
vilket kan leda till utbildning eller 
anställning.  

CVA kommer att forma en Vux-
utbildning 2020 kopplad till att bland 
annat genomföra trädgårdsarbete 
(inklusive att röja sly). De som 
utbildas kommer att få uppdrag av 
kommunen att genomföra 
trädgårdsarbete lokalt.  

AME  kommer att anordna jobbträffar 
för matchning. 

Kultur och fritid och fältassistenterna 
i samverkan med KAA och AME. 
arbetar för att arrangera ytterligare 
jobbmässor eller liknande events för 
att skapa möten mellan arbetssökande 
unga vuxna och företag och 
näringsliv.  

Som ett led i arbetet med 
översiktsplaner för Bro ingår att se 
över boendemöjligheterna. Upplands-
Bro hus arbetar aktivt med att se över 
boendemöjligheterna.  

Skapa goda boendemöjligheter 

Föräldraskapsstöd, 
föräldrautbildningar och rådgivning 
ska erbjudas i Bro, bland annat 
genom mottagningen Bryggan. 
Samverkan finns mellan skola, 
elevhälsa, resursteam, Socialtjänsten 
Barn och Ungdom, Solängen, 
Bryggan, Härnevimottagningen och 
andra instanser för att möta familjers 
behov.  

Enligt överenskommelse i 
Förebyggande Rådet ska kommunen 
tillsammans med polisen besöka 

Öka stödet till föräldrar (fokus på ett 
familjeperspektiv) 



Handlingsplaner för ett socialt hållbart 
Bro 

 

 

14 
 

  

föräldramöten på kommunens 
högstadie- och gymnasieskolor och 
informera föräldrar kring bland annat 
stöd- och trygghetsfunktioner i 
kommunen. Alla skolor fick besök 
augusti-september 2019 och detta 
planeras bli en fortsatt insats 2020. 

Föräldrar kommer att få stöd kring 
ANDTS-frågor (Alkohol, Narkotika, 
Doping, Tobak, Spel) genom 
trygghets- och 
preventionssamordnarens uppdrag, 
exempelvis genom dennes deltagande 
i skolornas föräldramöten, via råd och 
stöd till skolornas personal, och 
genom öppna föreläsningar och 
workshops. En workshop ägde rum i 
Bro 2019 och planeras vara 
återkommande. Detta sker i 
samarbete med Härnevimottagningen, 
SIB och polisen.  

Socialkontoret startar 2020 projekt 
“Barnskyddsteam” via sociala 

investeringsfonden, tre tjänster (med 
familjeterapikompetens) som ska 
arbeta dag- och kvällstid, 
uppsökande, med besök i 
hemmiljö, råd ge skola med mera. 
Uppdraget ska vara flexibelt. Mellan 
uppdrag kan dessa tjänster arbeta 
preventivt i skolorna. 

Stötta entreprenörskap genom 
nyföretagarcentrum. Även uppmuntra 
lokala entreprenörer till att etablera 
sig i Bro med stöd av kommunens 
näringslivssamordnare.  

Uppmuntra till entreprenörskap 

Arbete med informationskampanjer 
kring arbete som bedrivs i Bro för att 
säkerställa att kommuninvånarna 
känner sig informerade och delaktiga.  

Ett hållbart Bro kommer att finnas 
med i den kommunövergripande 
kommunikationsplanen för 2020.  

Medborgardialoger och närvaro i Bro 

Förtydligad och förenklad 
kommunikation gentemot invånarna 
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är centralt. Kontaktcenter ska vara en 
väg in till kommunen och vara 
strategiskt placerat och synligt i Bro.  

Det nya Trygghetscentret i Bro 
kommer också att underlätta 
kommunikationen mellan 
kommuninvånare och 
kommunanställda.  

Uppdraget finns inom 
översiktsplanerna för centrala Bros 
utveckling.  

Öka närvaron av kommunal och 
statlig service 
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4 Fokusområde 3 – Utvecklingssamarbete 
med de boende 

Nuläge: Möjligheterna till påverkan och förtroendet gentemot kommunen är 
lägre bland boende i Upplands-Bro kommun än snittet i övrigt. Medborgare 
som upplever att de har liten möjlighet till att påverka sin omgivning upplever 
också en högre grad av otrygghet. Förändrings- och utvecklingsviljan är dock 
stor bland de boende. Många boende är engagerade i sin tätort och den betyder 
mycket för dem. Genom att fånga upp detta engagemang och samtidigt lyfta 
goda exempel och förebilder kan negativa mönster bli till positiva. Det är 
viktigt att stödja de positiva krafterna och låta alla sidor av Bro bli synliga.  
Många boende i Bro efterfrågar en bättre relation till personer som inte bor i 
det egna bostadsområdet. Kommunen har en viktig roll i att skapa 
förutsättningar för invånarna att mötas.  

Delmål: Högt deltagande i allmänna val och i demokratiska processer mellan 
valen.  
 

4.1 Handlingsplan 
Övergripande handlingsplan tas fram under hösten 2019 för fokusområdet 
utvecklingssamarbete med de boende. Handlingsplanen formas kring de mål 
som presenterats i strategin med tydliga åtgärder kopplade till varje mål. 
Exempel på åtgärder presenteras i tabellen nedan.  

 

Åtgärd Mål 

Genom att lyssna in de lokala 
behoven och stötta de initiativ som 
tas av föreningslivet i Bro ge 
incitament för det fortsatta arbetet. 
Kommunens föreningsstrateg samt 
Brobyggare har ett övergripande 
uppdrag att stärka föreningslivet och 
utöka samverkansytorna.  

Även i arbetet inom ramen för BID 
(Business Improvement District) 
bidrar kommunen till att stärka den 
lokala samverkan. Kommunen är 
med som adjungerande 
styrelseledamot samt finansierar del 
av verksamheten. 

Kommunen startade hösten 2019 ett 
tvåårigt projekt tillsammans med 
föreningen SIB, Systerskap i Bro, 
projekt ”Ett bra Bro bättre”, Ebbbe. 

Stärka föreningslivet och utöka 
samarbetsytorna 
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Trygghetscentret i Bro ska vara en 
plattform för medborgardialoger.  

Kommunen arbetar aktivt med att 
öka kunskaperna hos invånarna om 
den demokratiska processen och 
aktivt arbeta för att höja 
valdeltagande i utsatta områden, 
bland annat genom Brobyggarna, 
skolpersonal, Demokratiskolan och 
demokratiambassadörerna.  

Medborgarna hörs i de av 
kommunen anordnade 
trygghetsvandringarna som med start 
2019 kommer att äga rum årligen. 

Utveckla en lokal plattform för 
medborgardialog 

Uppmuntra lokala positiva krafter 
som gör skillnad i Bro genom att 
aktivt uppmärksamma deras insatser 
från kommunen i olika sammanhang. 
Detta bland annat genom 
uppmärksammande på kommunens 
hemsida.  

Ett hållbart Bro kommer att finnas 
med i den kommunövergripande 
kommunikationsplanen för 2020.  

Lyfta positiva krafter och initiativ 

Fördjupad plan för utveckling av Bro 
centrum pågår. Frågan behandlas i 
samband med Bro centrums framtida 
utveckling.  

Verksamheten Bro:n har flyttat in i 
Brohuset, där också Trygghetscentret 
är lokaliserat. Detta kan vara steg 
mot att Brohuset nyttjas som 
allaktivitetshus. Sedan tidigare finns 
verksamheter som bibliotek med 
After-school-verksamhet för unga, 
simhall och gym, Nyfiket, 
Kulturskolan med flera redan aktiva 
i Brohuset.  

Utveckla ett allaktivitetshus i Bro 
centrum 

Genom att arbeta behovsorienterat i 
samverkan mellan olika aktörer i Bro 
stärka delaktighet och samskapande. 
Detta ska göras genom samordning 
av kommunledningskontoret. 

Stärka delaktighet och samskapande 
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BID-samarbetet är en viktig del i 
arbetet.  

Kultur och fritid anordnar 
gemensamma lovaktiviteter och 
event för unga i Bro, Kungsängen 
och Brunna för att skapa en yta för 
möten över gränser. 

Utveckla en 
generationsöverskridande plattform 
där boende möts över 
socioekonomiska gränser.  
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Övergripande målsättningar till 2022 
➢ Finnsta-Råby ska vid 2022 års utgång inte längre skall vara klassat som ett utsatt område 

av Polisens nationella operativa avdelning (NOA). 

➢ Den upplevda tryggheten ska öka. Den upplevda tryggheten är en subjektiv känsla 

kopplad till den upplevda risken att utsättas för brott eller ordningsstörningar.  

➢ Den kollektiva förmågan ska öka. Den kollektiva förmågan är tilliten inom ett 

bostadsområde och gemensamma förväntningar om att agera för allas bästa.  

➢ Brottsligheten ska minska.  

 

 

Vägen dit… 
För att nå de övergripande målen till 2022 krävs att arbetar på ett strukturerat och genomtänkt 

sätt. Arbetet kommer att ske inom ramen för de fyra fokusområden som identifierats. Dessa är: 

➢ Gemenskap och meningsfull fritid 

➢ Trygghet och säkerhet 

➢ Utemiljö  

➢ Kommunikation 

Det är av största vikt att vi regelbundet följer upp verksamheten i syfte att säkerställa att vi är på 

rätt väg. 

 

 

Verksamhetsplan 2020 
 

OMRÅDE AKTIVITET ANSVARIG UTFÖRS KLART √ 

Gemenskap och 
meningsfull fritid 

Inventera vilka fritidsaktiviteter som 
finns i Bro för barn och ungdomar i 
åldern 8-19 år, vilka särskilda aktiviteter 
finns för flickor.  

Rasmus Dec-mars  

     
Gemenskap och 
meningsfull fritid 

Inventera vilka fritidsaktiviteter som 
finns för vuxna i Bro centrum under 
kvällstid.  

Rasmus Dec-mars  

     
Gemenskap och 
meningsfull fritid 

Föreningsdag – ska vi ha en separat dag 
eller ska vi samarrangera med 
kommunen genom Fest i byn? En dialog 
bör föras med kommunen  

 
  

     
Gemenskap och 
meningsfull fritid 

Genomföra ett sommarkoncept 
tillsammans med till exempel 
Tillsammans för orten. 

 Sommaren 
2020 

 

     
Trygghet och 
säkerhet 

Delta i trygghetsinventering (för att 
kunna planera framtida investeringar). 

 
20 februari  
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Trygghet och 
säkerhet 

Utreda möjligheten att 
trygghetscertifiera Bro utvecklings 
geografiska område.  

 
2021  

     
Trygghet och 
säkerhet 

Tillsammans med kommunen testa 
verktyget Embrace.  

 
Våren 2020  

     
Utemiljö Upprätta en gemensam avsiktsförklaring 

för alla aktörer inom Bro utveckling vad 
gäller miniminivåer i utemiljöskötsel 
samt avhjälpande av fel/avvikelser i den 
yttre miljön.   

Rasmus  Maj  

     
Utemiljö Skapa ett samarbete med skolorna om 

attityd till nedskräpning och 
skadegörelse. Sommarjobbarna kan 
utarbeta en kampanj.  

 
Sommar/höst 
2020 

 

     
Utemiljö Genomföra ett sommarkoncept 

tillsammans med till exempel 
Tillsammans för orten.  

Sommaren 
2020 

 

     
Utemiljö Utreda hur vi kan ”nyttja” lokala 

resurser för att sköta den yttre miljön.   

Hösten 2020  

     
Kommunikation  Köpa en redaktionell plats i befintligt 

media.  

Våren 2020  

     
Kommunikation  Upprätta en plan för hur vi ska föra en 

dialog med olika målgrupper.  

Våren 2020  

     
Kommunikation Vi ska ha skapat forum/kanaler för 

dialog.  

Hösten 2020  
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Strategi för socialt hållbart Upplands-Bro 

Förslag till beslut 

Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att ge Kommundirektören i 

uppdrag att tillsammans med Trygghetsutskottet ta fram en strategi för ett 

socialt hållbart Upplands-Bro. När strategin är framtagen ska den behandlas av 

Trygghetsutskottet och därefter beslutas av Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Den 5 december 2018 fattade Kommunstyrelsen beslut om att anta en strategi 

för att skapa ett socialt hållbart Bro. Strategin innehåller ett antal fokusområden 

med delmål och insatsområden. 

Det finns behov av att också att ta fram en strategi för social hållbar utveckling 

för hela kommunen. Förslaget till beslut innebär att kommundirektören får i 

uppdrag att tillsammans med trygghetsutskottet ta fram en sådan övergripande 

strategi. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 februari 2020. 

Ärendet 

Den 5 december 2018 fattade Kommunstyrelsen beslut om att anta strategi för 

att skapa ett socialt hållbart Bro. Social hållbarhet ingår i det större begreppet 

hållbar utveckling. Bro är idag en tätort med stora socioekonomiska skillnader 

och är identifierat av polisen som ett utsatt område.  

Målbilden för den tidigare antagna strategin är att hela Bro ska vara en bra 

plats att växa upp på. Tre fokusområden identifierades och ett antal delmål. Till 

fokusområdena kopplades även ett antal insatser. Konkreta handlingsplaner 

togs fram och skapandet av en samarbetsorganisation mellan kommun, 

näringsliv och bostadsbolag (BID) initierades av kommunen tillsammans med 

tongivande aktörer i Bro.  

En strategi för hela kommunen 

Efter det att en strategi för ett socialt hållbart Bro tagits fram har det väckts ett 

behov av en gemensam sammanhållen plan för hela kommunen. Bro är 

strategiskt viktigt och utifrån de utmaningar som identifierats var det naturligt 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2020-02-17 KS 20/0080 

 
 

 

att börja med en detaljerad strategi för Bro. Den beslutade strategin är ett 

viktigt underlag när arbetet nu fortsätter för att ta fram en gemensam strategi 

för social hållbarhet. 

Kommunledningskontoret föreslår därför att kommundirektören får i uppdrag 

att tillsammans med trygghetsutskottet ta fram en strategi för ett socialt hållbart 

Upplands-Bro. När strategin är framtagen ska den behandlas av trygghets-

utskottet och därefter beslutas av kommunstyrelsen. 

 

Barnperspektiv 

En god social hållbar utveckling har direkt positiv påverkan på barns och ungas 

livsvillkor och utveckling. Mycket av det arbete som utförs och som beskrivs i 

planer och strategier har ett tydligt barnperspektiv. 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör  
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Ida.Texell@upplands-bro.se 
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Trygghetsutskottet 
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Återrapportering av trygg sommar 2019 

Förslag till beslut 

Rapporten läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Den 17 maj 2019 fattade Trygghetsutskottet beslut om att finansiera projektet 

”Trygg Sommar”. Beslutet fattades mot bakgrund av dödskjutningarna i Bro 

vilket utgjorde en stor oro att ungdomar nyrekryterades till kriminella gäng. 

Polisen signalerade att det var mycket viktigt att kommunen arbetade aktivt för 

att stävja nyrekryteringen till kriminalitet samt att fånga upp ungdomar som 

befinner sig i riskzon och aktivera dem i positiva sammanhang. Genom 

projektet ”Trygg sommar” skulle ungdomar som inte får något vanligt 

sommarjobb kunna aktiveras i meningsfulla aktiviteter och motivera unga att ta 

sig in på den ordinarie arbetsmarknaden. I genomförandet av dessa aktiviteter är 

framförallt Kultur och fritidskontoret genom verksamheten Bro:n som 

genomför verksamheterna, dock i dialog och nära samverkan med skolorna, 

UBG, Ungdomsstödjarna, Sociala insatsgruppen, Brobyggarna, polis, 

arbetsmarknadsenheten, Fryshuset och andra viktiga aktörer. Projektet 

genomfördes under 2019 och har sedan dess utvärderats och därför ska 

Trygghetsutskottet få en återrapportering under sammanträdet.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 februari 2020. 

 Trygg sommar - Redovisning 

Kommunledningskontoret 

 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör  

 



www.upplands - bro.se

Trygg sommar
Trygghetsskapande insatser för kommunens unga

Återrapportering

Kultur och fritid skontoret

2020 - 01 - 30

Oshy.liebechschwartz@upplands - bro.se

08 - 581 690 94
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Denna rapport har som syfte att redovisa hur det beviljade bidraget har använts 
under 2019.  

Beviljade medel: 

Fyra parkambassadörer i Aktivitetsparken: 50 tkr  

Sommaraktiviteter: 30 0tkr   

JobbBro:n hela året 2019: 225 tkr  

Total: 575 tkr 

 

Utfall: 

Fyra parkambassadörer i Aktivitetsparken: 52 tkr  

Sommaraktiviteter: 300 tkr   

JobbBro:n hela året 2019: 225 tkr Pågående och avslutas sista december. 

 

Redovisning av insatser 

1.1 Kostnader 
Medel för Fyra parkambassadörer 

Två ungdomar som identifierades att ligga i riskzon och hade intresse i 
byggbranschen prioriterades och anställdes som parkambassadörer, dessa 
ungdomar handledes av MJ Contractor AB som överenskommet.  

Ytterligare två ungdomar anställdes för att patrullera och finnas på plats vid 
aktivitetsparken på kvällstid.  Behovet fanns redan innan parken invigdes då 
det fanns problematik med intrång och sabotage vid slutskedet av projektet.  
Dessa ungdomar fortsatte arbeta som parkambassadörer och fanns vid parken 
på kvällstid under hela sommarlovet.   

Kostnad: 52 263 kr  

 

Finansiering av JobBro:n under 2019 

Alla medel kommer att användas och omfattar endas personalkostnader för en 
kunna ha verksamheten igång året ut.   

Kostnad: 225 500 kr  

 

 



Trygg sommar  

 

3 
 

  

Sommarlovsaktiviteter och sysselsättning för de äldre ungdomar som inte fick 
ferie/sommarjobb 

Fjorton ungdomar och en handledare anställdes för att skapa olika typer av 
aktiviteter för andra unga i Bro. aktiviteterna arrangerades både inomhus och 
utomhus under hela sommarlov och en bit in på höstterminen.  Under 
sommarlovet har ungdomarna arrangerat diverse aktiviteter för yngre barn (9-
12år) och ungdomar. Syftet var att fånga upp de unga som hänger vid centrum 
på eftermiddagarna. 

Bland aktiviteterna som har erbjudits fanns diverse turneringar och tävlingar 
där mat/fika, små priser, godis och biobiljetter tilldelades för att uppmuntra till 
deltagande. Det arrangerades även LAN-kvällar, Filmnätter, utflykter och 
övernattning i hällkana.  

Varje onsdag hela sommarlovet har dessa ungdomar även samarbetat med 
Hållbar fotbollsskolan och bjudit in till aktiviteter/tävlingar i Bro sporthall 
(annat än fotboll). Under höstterminen fortsatte några av de anställda att arbeta 
med att hålla i aktiviteter i de öppna sporthallstimmarna på helgerna.  

Ytterligare två ungdomar som vi såg behov att skicka ifrån Bro fick möjlighet 
att arbeta som unga ledare i Barnens ö mot deltagaravgift.   

 

Kostnader:  

Personalkostnad: 250 846 kr 

Barnens ö (två ungdomar): 10 000 kr  

Material/priser: 40 000 kr  

Totalt: 300 846 kr.  

 

Slutsats:  

Sammanfattningsvis har aktiviteterna i sin helhet bidragit till en lugn sommar i 
Bro som skapat många fina minnen och erfarenheter och de som fick jobb var 
nöjda att vi lyckades fånga upp deras frustration om sysslolöshet under 
sommaren. Många av ungdomarna har gått vidare till andra jobb och några 
jobbar kvar och håller Öppna sporthall på helgerna.  

Av uppföljningen som gjordes kontaktpersonen hos MJ Contractor fanns det 
goda förutsättningar för en av ungdomarna att få ett extra jobb hos 
byggföretaget efter sommaren. 
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Budgetuppföljning 

Förslag till beslut 

Rapporten läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Under Trygghetsutskottets sammanträde informerar kommundirektören om 

budgetuppföljning. 
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Redovisning av sammanställt underlag från 
workshop 17 januari 

Förslag till beslut 

Rapporten läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Under Trygghetsutskottets sammanträde redovisas sammanställt underlag från 

workshop 17 januari.  
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