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Utses att justera Camilla Janson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2020-06-02 
kl. 09:00 

Paragrafer 
 

 §§ 15 -  20 

Underskrifter 

Sekreterare 
 ..................................................................  
Sanna Ajaxén 

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

Justerare 
 ..................................................................  
Camilla Janson (S)  

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

Organ: Trygghetsutskottet 

Sammanträdesdatum: 2020-05-29 

Datum för anslags uppsättande: 2020-06-02 Datum för anslags nedtagande: 

 

2020-06-23 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 ....................................................................  
Sanna Ajaxén 

 
 

Plats och tid Genom Teams och Gemaket, plan 6, 2020-05-29 08:30 – 09:35 
Ajournering  

 Ledamöter på distans Tjänstgörande ersättare på distans 
Beslutande Fredrik Kjos, ordförande (M) 

Camilla Janson, 2:e vice ordförande (S) 
Jan Stefanson (KD) 
Mattias Peterson (C) 
Annika Falk (S) 
Katarina Olofsson (SD) 
 
Ledamöter 

Hans Åberg, 1:a vice ordförande (L) 
 

Juan Chacon (S) 
 
Ersättare närvarande på distans 

Paul Gustafsson (M) 
Jan-Erik Björk (KD) 
Martin Normark (L) 
Johan Tholander (SD) 

Övriga deltagare Ida Texell, kommundirektör 
Sanna Ajaxén, kommunsekreterare 
Camilla Stark, trygghets- och preventionssamordnare 
Magnus Nilsson, kommunpolis §18 
Helena Austrell, politisk sekreterare Socialdemokraterna 
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§ 15 Uppdrag - Bestämmelser för 
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§ 16 Effektanalys av trygghetsinsatser 4 
§ 17 Effektiv Samordning för Trygghet - EST 5 
§ 18 Rapporter 6 
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§ 20 Anmälningar 8 
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§ 15 Uppdrag - Bestämmelser för 
Trygghetsutskottet 

 Dnr KS 20/0426 

Beslut 
Trygghetsutskottet ger kommundirektören i uppdrag att ta fram Bestämmelser 
för Trygghetsutskottet som sedan beslutas av Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog den 29 april ett reglemente med gemensamma 
bestämmelser för Kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder i Upplands-Bro 
kommun. Under paragraf 29 i reglementet framgår att Kommunstyrelsen kan 
inrätta utskott, samt att närmare bestämmelser för utskottets verksamhet och 
arbetsformer bör antas.  

Bestämmelser för Trygghetsutskottet bör därför upprättas och antas av 
Kommunstyrelsen där utskottets uppgifter närmare redogörs för att skapa 
tydlighet och struktur. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2020 

• Reglemente med gemensamma bestämmelser för Kommunstyrelsen 
och verksamhetsnämnder i Upplands-Bro kommun (2020-04-29) 

Förslag till beslut 
Trygghetsutskottet ger kommundirektören i uppdrag att ta fram Bestämmelser 
för Trygghetsutskottet som sedan beslutas av Kommunstyrelsen. 
 
  



  PROTOKOLL 4 (8)  

 Trygghetsutskottet Sammanträdesdatum: 
2020-05-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 16 Effektanalys av trygghetsinsatser 
 Dnr KS 20/0197 

Beslut 
Trygghetsutskottet godkänner effektanalysen av kommunens trygghetsarbete.  

Sammanfattning 
Kommunen har idag flera olika trygghetsinsatser igång och det är därför viktigt 
att göra en samlad analys av vilka effekter insatserna förväntas ha. Insatser bör 
löpande utvärderas utifrån uppsatta mål och önskade effekter. En samlad 
analys av effekterna kring kommunens trygghetsinsatser är ett led i att lättare 
kunna utvärdera huruvida insatserna bidrar till målen och de önskade 
effekterna.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse Effektanalys av trygghetsinsatser  

• Bilaga Effektanalys av trygghetsinsatser  

Förslag till beslut 
Trygghetsutskottet godkänner effektanalysen av kommunens trygghetsarbete.  
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§ 17 Effektiv Samordning för Trygghet - EST 
 Dnr KS 20/0227 

Beslut 
Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att ge kommundirektören i 
uppdrag att initiera ett trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet enligt 
modellen EST – Effektiv Samordning för Trygghet. 

Sammanfattning 
EST (Effektiv Samordning för Trygghet) är en metod utarbetad för att 
effektivisera det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. 

EST bygger på att aktörer såsom polisen, kommunen och kommunala 
bostadsbolag, samarbetar och utarbetar gemensamma lägesbilder över 
otrygghetsskapande fenomen för att på ett kunskapsbaserat sätt kunna 
samordna insatser mot otrygghet och brott.  

Målet med arbetssättet är att effektivisera det brottsförebyggande- och 
trygghetsfrämjande arbetet för att minska otryggheten genom att sätta in tidiga 
brottspreventiva och trygghetsfrämjande insatser när problem identifieras eller 
håller på att uppstå. Man väjer insatser utifrån gemensamma orsaksanalyser. 
Man arbetar också med tydlig uppföljning och utvärdering av de insatser man 
väljer att göra.  

Processen bygger på de fem stegen kartläggning, analys, insatser, uppföljning 
och återkoppling.  

Metoden har stöd i ett IT-system som heter Embrace och som kommunen 
sedan mars 2020 redan arbetar med.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 mars 2020, KS 

20/0227 Effektiv Samordning för Trygghet – EST 

• Handbok EST 

Förslag till beslut 
Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att ge kommundirektören i 
uppdrag att initiera ett trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet enligt 
modellen EST – Effektiv Samordning för Trygghet. 
 
Beslutet skickas till: 

• AB Upplands-Brohus 
• Lokalpolisområde Järfälla Upplands-Bro 
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§ 18 Rapporter 
  

Trygghetsläget i kommunen – Rapport av Polisen  
Magnus Nilsson, kommunpolis informerar Trygghetsutskottet om: 

• Brottsutvecklingen över tid. 
• Utmaningar och oroligheter som kommunen har drabbats av under 

den senaste tiden och som polisen arbetar med vilket bland annat 
resulterat i tillslag och gripanden.  

• Bilbränderna natten mellan den 26 och den 27 maj och det som till 
en början var ett misstänkt farligt föremål placerat utanför 
kommunhuset. 

• Den polisiära närvaron i kommunen har förstärkts efter den senaste 
tidens oroligheter.  

• Arbetar snabbt med att placera en tillfällig övervakningskamera på 
en av huskropparna i Bro centrum. 

• Arbetar aktivt med oroligheterna i Bro. 
• Sommaren och samarbetet mot polisen. 
• Besvarar frågor från utskottets medlemmar. 
• Ser positivt på framtiden och är försiktigt optimistisk! 
• Magnus anser att kommunen har ett bra förebyggande arbete och 

ett bra samarbete med polisen.  
 

Kommundirektörens rapporter 
• Kommunrapport Embrace 

• Status BID och trygghetpreventiva insatser 

• Delrapport för uppdrag av förnyade mål i handlingsplan 
socialt hållbart Bro 

• Sommar 2020 

• Hantering COVID-19 
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§ 19 Delegationsbeslut 
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§ 20 Anmälningar 
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