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IOP med stiftelsen Tryggare Sverige 

Förslag till beslut 

1. Trygghetsutskottet ger kommundirektören i uppdrag att utreda 

förutsättningarna till ett IOP mellan Upplands-Bro kommun och 

Stiftelsen Tryggare Sverige. 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret för en dialog med stiftelsen Tryggare Sverige kring 

att Upplands-Bro kommun ingår ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) 

tillsammans med dem. 

Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten samt attraktiviteten i 

Upplands-Bro kommun och arbetet kommer att fokusera på att komma till rätta 

med den typ av brott och ordningsstörningar som påverkar människors 

livskvalitet i vardagen genom ett kunskapsbaserat arbete med fokus på 

platssamverkan. 

Beslutsunderlag 

 IOP mellan Upplands-Bro kommun och Stiftelsen Tryggare Sverige för 

ett tryggare Upplands-Bro, arbetsmaterial 

Ärendet 

Enligt stiftelsen Tryggare Sverige har kommunernas möjligheter att skapa och 

upprätthålla säkra och trygga miljöer för medborgare och näringsliv utmanats 

dramatisk det senaste decenniet. En förändrad demografi, växande 

utanförskapsområden, gängrelaterat våld, dåligt underhållna offentliga miljöer, 

ökad narkotikaanvändning, ökad segregation, ökad individualism och minskad 

tillit till grundläggande samhällsfunktioner är några utmaningar. 

Stiftelsen Tryggare Sverige har en idé om att fokus för det brottsförebyggande 

arbetet vara att förebygga och förhindra att brott överhuvudtaget uppstår. 

Viktiga delar i detta sammanhang handlar om att: 

1. Genomföra en trygghetsmätning i kommunen som helhet och i de olika 

kommundelarna i syfte att ta del av invånarnas erfarenheter vad gäller 

utsatthet för brott och trygghet. Mätningen har genomförts runt om i 

Sverige under drygt tio år och omfattar över 200 kommuner och 

sammanlagt över 1 miljon människor. 
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2. Genomföra fördjupade trygghetsanalyser i den eller de kommundelar 

där trygghetsmätningen visar på utmaningar med frågor som rör brott 

och/eller otrygghet. 

3. Initiera och driva platssamverkan med BID-inspiration i den eller de 

områden där genomförd trygghetsanalys visar att behov föreligger och 

förutsättningar finns. 

Erfarenheter visar att ansvaret för att initiera, utveckla och hålla ihop 

platssamverkan med fördel kan läggas på en fristående och oberoende aktör. 

Stiftelsen Tryggare Sverige kommer därför att, som en ideell och icke 

vinstdrivande aktör, i dialog med fastighetsägare, näringsidkare, civilsamhället, 

polis och kommun skapa en neutral och handlingskraftig organisation. 

Det övergripande syftet med föreliggande samarbete är att skapa ett säkert, 

tryggt och attraktivt Upplands-Bro med målen att minska brottsligheten, öka 

tryggheten och öka attraktiviteten. Detta ska uppnås genom att kartlägga 

situationen och utmaningarna vad gäller brott och otrygghet samt att initiera 

och bedriva en strukturerad platssamverkan i Upplands-Bro kommun. 

Barnperspektiv 

Upplevd och faktisk otrygghet i samhället påverkar barn och ungas 

uppväxtvillkor. Genom att kommunen tillsammans med Stiftelsen Tryggare 

Sverige i föreliggande IOP arbetar för ett tryggare och attraktivare Upplands-

Bro stärks barn och ungas möjligheter till en god framtid.  

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Karl Öhlander  

Tf. kommundirektör  

Bilagor 

1. IOP mellan Upplands-Bro kommun och Striftelsen Tryggare Sverige 

för ett tryggare Upplands-Bro, arbetsmaterial 

 

Beslut sänds till 

 Trygghets- och preventionschef 
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Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan 
Upplands-Bro kommun och Stiftelsen Tryggare 
Sverige för ett tryggare Upplands-Bro  
Kommunerna står inför större utmaningar än någonsin när det gäller frågor som rör brott 
och otrygghet. Samtidigt har befintliga arbetssätt visat sig ha begränsad framgång. För att 
minska brottsligheten och öka tryggheten i Upplands-Bro har kommunen ingått ett Idéburet 
Offentligt Partnerskap (IOP) med den oberoende Stiftelsen Tryggare Sverige. Arbetet kommer 
fokusera till att komma till rätta med den typ av brott och ordningsstörningar som påverkar 
människors livskvalitet i vardagen genom ett kunskapsbaserat arbete med fokus på 
platssamverkan. 
 
Under det senaste decenniet har kommunernas möjligheter att skapa och upprätthålla säkra 
och trygga miljöer för medborgare och näringsliv utmanats dramatiskt. En förändrad 
demografi, växande utanförskapsområden, gängrelaterat våld, dåligt underhållna offentliga 
miljöer, ökad narkotikaanvändning, ökad segregation, ökad individualism och minskad tillit 
till grundläggande samhällsfunktioner är några utmaningar. 
 
Enligt Brottsförebyggande rådet har oron för brottslighet kontinuerligt ökat de senaste åren. 
Nästan en tredjedel av befolkningen (29 procent) oroar sig över brottsligheten i samhället, 
vilket är en kraftig ökning jämfört med 2014 då andelen oroliga var 19 procent. Kvinnor 
känner sig genomgående mindre trygga än män. Särskild utpräglade är skillnaderna när det 
gäller oron för att utsättas för misshandel, överfall eller att gå ut sent på kvällen i det egna 
bostadsområdet. Av kvinnorna uppger 23 procent att de är oroliga för att utsättas för miss-
handel eller överfall. Motsvarande siffra för männen är 9 procent. När det gäller frågan om 
otrygghet att gå ut sent på kvällen i det egna bostadsområdet så uppger 30 procent av 
kvinnorna att de känner sig mycket eller ganska otrygga, eller så otrygga att de avstår från att 
gå ut på kvällen. Bland männen är motsvarande siffror cirka 9 procent. 
 
Mycket av samhällsdebatten har kretsat kring frågor som rör terrorbrott, våldsbejakande 
extremism, grov organiserad brottslighet, kriminella gäng i utsatta områden, dödsskjutningar, 
attacker mot blåljuspersonal samt bil- och skolbränder. 
 
Samtidigt är det påtagligt hur lite uppmärksamhet som riktas mot andra typer av brott som 
också påverkar människors trygghet i vardagen. Det gäller livskvalitetsbrott i form av 
exempelvis ungdomsgäng som stör ordningen i offentlig miljö, buskörning i bostadsområden, 
skadegörelse och klotter, nedskräpning, offentlig urinering, förtäring av alkohol på platser 
med alkoholförbud etc. 
 



	
	

2	
	

 
 
Denna typ av brott och ordningsstörningar signalerar otrygghet och bidrar till en uppfattning 
att ingen bryr sig om platsen. Om inte detta uppmärksammas skapas en ond cirkel där både 
brottsligheten och otryggheten ökar. 
 
En utmaning i sammanhanget är dock att många förefaller tro att det inte går att göra någon-
ting åt brottsligheten och otryggheten, vilket är fel. Många tycks också ha uppfattningen att 
den svenska situationen är representativ för hur det ser ut i övriga Europa. Även om många 
andra länder också har stora utmaningar står Sverige inte för det normala inom detta område. 
Tvärtom skiljer sig den svenska situationen från förhållanden i flera andra europeiska länder. 
 
I Nederländerna finns inga områden dit polisen eller räddningstjänsten inte kan åka utan 
förstärkning eller där posten inte kan delas ut på grund av brott och otrygghet. I Tyskland är 
det betydligt färre dödsskjutningar bland unga män än i Sverige. I Italien finns inte samma 
problem med bilar som brinner i förortsområden. I Danmark, Norge och Finland brinner 
betydligt färre skolor än i Sverige. I Storbritannien finns en lokalt förankrad och närvarande 
polis på ett helt annat sätt än i Sverige. 
 
Vad kan då göras för att vända det utsatta läge som vi hamnat i? Handlar det om fler poliser, 
ny lagstiftning och hårdare tag? 
 
Det finns självklart behov av en rad olika åtgärder, men fler poliser och ny lagstiftning 
kommer inte lösa situationen här och nu. Erfarenhetsmässigt tar det minst fem år att rekrytera, 
utbilda och få ut effekt av en nyutbildad polis. Inte heller de straffskärpningar som nu föreslås 
kommer att få omedelbara effekter eftersom lagstiftningsprocessen är ett trubbigt vapen som 
tar tid. Att därefter i praktiken få landets domare att börja tillämpa straffskärpningarna 
kommer inte heller gå över en natt. 
 
Internationellt talar allt fler forskare och praktiker om att vi inte enbart kan ”arrestera” oss ur 
situationen eftersom brottsligheten är alldeles för omfattande. Fokus måste istället vara på att 
förebygga och förhindra att brott överhuvudtaget uppstår. Parallellt med att staten säkerställer 
att polisen får den förmåga som krävs i form av en ändamålsenlig organisation, tillräckliga 
resurser, relevant utbildning etc., måste också kommunerna ta det lokala brottsförebyggande 
arbetet på större allvar. 
 
Viktiga delar i detta sammanhang handlar om att: 

1. Genomföra en trygghetsmätning i kommunen som helhet och i de olika kommun-
delarna i syfte att ta del av invånarnas erfarenheter vad gäller utsatthet för brott och 
trygghet. Mätningen har genomförts runt om i Sverige under drygt tio år och 
omfattar över 200 kommuner och sammanlagt över 1 miljon människor. 
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2. Genomföra fördjupade trygghetsanalyser i den eller de kommundelar där trygg-
hetsmätningen visar på utmaningar med frågor som rör brott och/eller otrygghet. 

3. Initiera och driva platssamverkan med BID-inspiration i den eller de områden där 
genomförd trygghetsanalys visar att behov föreligger och förutsättningar finns. 

 

Syfte och mål 
Det övergripande syftet med föreliggande samarbete är att skapa säkert, tryggt och attraktivt 
Upplands-Bro med målen att: 

• Minska brottsligheten 
• Öka tryggheten 
• Öka attraktiviteten 

 

Verktyg 
Detta ska uppnås genom att kartlägga situationen och utmaningarna vad gäller brott och 
otrygghet samt att initiera och driva en strukturerad platssamverkan i Upplands-Bro kommun. 
 
Insatser inom ramen för överenskommelsen 
Erfarenheterna visar att ansvaret för att initiera, utveckla och hålla ihop platssamverkan måste 
läggas på en fristående och oberoende aktör. Stiftelsen Tryggare Sverige kommer därför att, 
som en ideell och icke vinstdrivande aktör, i dialog med fastighetsägare, näringsidkare, 
civilsamhället, polis och kommun skapa en neutral och handlingskraftig organisation för 
ledning och styrning, administration och ekonomi, utbildning och kompetensutveckling, 
omvärldsbevakning och metodutveckling samt kvalitetsuppföljning och utvärdering. 
 
Insatserna omfattar följande steg: 
 
Steg 1 – Genomförande av trygghetsmätning och fördjupade trygghetsanalyser i den eller de 

kommundelar där mätningen visar på utmaningar 
 

Initialt handlar arbetet om att genomföra en trygghetsmätning respektive fördjupade 
trygghetsanalyser för att dels kartlägga brottsligheten och otryggheten i kommunen, dels ta 
fram en handlingsplan på respektive plats innehållande konkreta åtgärder för att minska 
brottsligheten och öka tryggheten. 
 

• Genomföra en trygghetsmätning respektive fördjupade trygghetsanalyser för att få en 
nulägesanalys med fokus på brott och otrygghet i kommunen och i kommundelarna 

 
Steg 2 – Initiering av platssamverkan utifrån kartläggning av brott och otrygghet (se ovan) 
 

Som steg 2 kommer att, i dialog med fastighetsägare, polis, kommun, näringsidkare m.fl. 
aktörer, besluta om plats/platser med behov av och förutsättningar för platssamverkan i syfte 
att öka säkerheten, tryggheten och attraktiviteten. 
 

• Definiera ett eller flera avgränsat geografiskt/tematiskt område för ett fortsatt arbete 
med fokus på att öka säkerheten, tryggheten och attraktiviteten. 
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Steg 3 - Möte och förankring med fastighetsägare, polis, kommun, näringsidkare m.fl. aktörer 

på respektive plats  
 

 

• Presentation av resultatet från trygghetsmätning och trygghetsanalys 
• Presentation av förslag till platsorganisation/struktur  

-  Vad, varför, hur  
-  Förväntat resultat och utväxling på investeringen  

• Skapa förståelse för arbetssättet och få acceptans för modellen  
• Ta fram ett gemensamt inriktningsbeslut för det fortsatta arbetet  

 
Steg 4 - Framtagande av gemensam finansieringsmodell på respektive plats 
 

• Framtagande av fördelningsmodell mellan kommunen, fastighetsägarna och övriga 
parter  

• Framtagande av fördelningsnyckel för fastighetsägarna  
 
Steg 5 - Framtagande av avsiktsförklaring på respektive plats 
 

• Framtagande av gemensam avsiktsförklaring som undertecknas av samtliga 
deltagande parter  

• Avsiktsförklaringen innefattar samförståelse, ambition och inriktning för det 
gemensamma framtida arbetet 

 
Steg 6 – Upprättande av budget på respektive plats 
 

• Budgeten fungerar som underlag för beslut om avtalstexter 
• Budgeten utgår från de lokala behoven och förutsättningarna 
• I budgettexten framgår kortsiktiga och långsiktiga prioriteringar 

 
Steg 7 – Avtal skrivs mellan parterna på respektive plats 
 

• Avtalen reglerar parternas gemensamma vilja, arbetets inriktning och varje parts 
åtagande 

• Avtalens längd regleras utifrån ett gemensamt beslut där minst ett treårsavtal är att 
rekommendera 

 
Steg 8 – Framtagande av affärs- och verksamhetsplan på respektive plats 
 

• Framtagande av en fördjupad lägesbild för platsen i syfte att identifiera behov och 
förutsättningar 

• Framställa en gemensam vision och mål samt en affärsplan för respektive plats med 
tillhörande genomförandeorganisation 

• Forma en fungerande arbets- och referensgrupp, som senare blir grunden för den 
framtida organisationen 

• Utse en BID-manager som leder det operativa arbetet lokalt 
• Arbeta med platsvarumärke med värdeord, identitetsskapande element och 

associationer förknippade med platsen 
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Tidsplan 
Tidsplanen för det fortsatta arbetet ser ut som nedan: 
 
Genomförande av trygghetsmätning i kommunen Maj 2019 
som helhet samt i de olika kommundelarna 
(Steg 1) 
 

Genomförande av fördjupade trygghetsanalyser, Augusti - oktober 2019 
inklusive intervjuer och analys av relevant statistik 
(Steg 1) 
 

Möte och förankring med fastighetsägare, Oktober 2019 
polis, kommun, näringsidkare m.fl. aktörer 
i syfte att identifiera lämplig/lämpliga plats/platser 
(Steg 2 och 3) 
 

Framtagande av gemensam finansieringsmodell Oktober 2019 
(Steg 4) 
 

Framtagande av avsiktsförklaring Oktober 2019 
(Steg 5) 
 

Upprättande av budget Oktober 2019 
(Steg 6) 
 

Avtal skrivs mellan parterna November 2019 
(Steg 7) 
 

Framtagande av affärs- och verksamhetsplan November 2019 
(Steg 8) 
 

Från och med oktober 2019 övergår arbetet till November - december 2019 
en genomförandefas där det initialt handlar om 
att rekrytera och utbilda personal samt påbörja 
ett strukturerat arbete utifrån platsens behov 
och förutsättningar 
 

Därefter handlar arbetet om att skapa en säker, Januari 2020 – december 2021 
trygg och attraktiv miljö genom att ta ansvar för 
renhållning, säkerhet, planteringar, evenemang, 
design, belysning, förtäring m.m. 
 

Slutligen utvärderas projektet med fokus på Januari 2022 – juni 2022 
frågor som rör säkerhet och trygghet, nöjdhet 
bland boende och verksamma i området, fastig- 
hetsvärden m.fl. parameter 
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Budget 
Nedan presenteras en budget för 2019-2022. 
 
2019 (525 000 kr) 

• Genomförande av en trygghetsmätning i kommunen som helhet samt i de olika 
kommundelarna (150 000 kr) 

• Genomförande av fördjupade trygghetsanalyser med framtagande av handlingsplaner 
med konkreta åtgärdsförslag i upp till två platser/kommundelar där mätningen visar på 
utmaningar vad gäller brott och otrygghet (200 000 kr) 

• Initiering av platssamverkan, inklusive förankring med berörda aktörer, framtagande 
av finansieringsmodell och avsiktsförklaring, upprättande av budget, framtagande av 
affärs- och verksamhetsplan, rådgivning och stöd, rekrytering och utbildning av 
personal m.m. (175 000 kr) 

 

2020 (450 000 kr) 
• Övergripande projektledning av platssamverkan i Upplands-Bro, inklusive: 

o Administration 
o Kompetensutveckling 
o Kvalitetsuppföljning 
o Omvärldsbevakning och metodutveckling 
o Löpande rådgivning och stöd 

 

2021 (450 000 kr) 
• Övergripande projektledning av platssamverkan i Upplands-Bro, inklusive: 

o Administration 
o Kompetensutveckling 
o Kvalitetsuppföljning 
o Omvärldsbevakning och metodutveckling 
o Löpande rådgivning och stöd 

 

2022 (350 000 kr) 
• Genomförande av en trygghetsmätning i kommunen som helhet samt i de olika 

kommundelarna (150 000 kr) 
• Genomförande av fördjupade trygghetsanalyser med framtagande av handlingsplaner 

med konkreta åtgärdsförslag i upp till två platser/kommundelar där mätningen visar på 
utmaningar vad gäller brott och otrygghet (200 000 kr) 

 
Risker och begränsningar 
Stiftelsen Tryggare Sverige bedömer inte att det finns några risker med det aktuella arbetet, 
men frågan kommer noga löpande beaktas och prövas av den referensgrupp med interna-
tionella och nationella experter som är kopplat till projektet. 
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Referensgrupp 
Till projektet finns en referensgrupp knuten bestående av docent Tigran Haas (KTH), civil-
ingenjör Anna Nordin (Vasakronan), VD Per Eriksson (City i Samverkan) samt specialisten 
Marcel Zethoven (VAZ Global, Amsterdam). 
 
Ansvariga projektledare 
Ansvarig för arbetet är forskaren och stadsplaneraren Cornelis Uittenbogaard samt 
kriminologen Marika Johansson. 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Magnus Lindgren 
Generalsekreterare 
 
Stiftelsen Tryggare Sverige 
Carl-Gustaf Lindstedts gata 3 
104 31 Stockholm 
Telefon: 08-29 20 00 
Hemsida: www.tryggaresverige.org 
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Handlingsplaner för ett socialt hållbart Bro 

Förslag till beslut 

Handlingsplaner för ett socialt hållbart Bro godkänns. 

Sammanfattning 

Den 5 december 2018 antog kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun 

Strategin för ett socialt hållbart Bro (KS 18/0401). I strategin redogörs att 

arbetet inriktas mot tre fokusområden som synliggjorts genom analysarbetet. 

För varje prioriterat område ska arbete med handlingsplaner inledas för att 

möjliggöra uppföljning av de delmål och insatsområden som presenteras i 

strategin. Dessa fokusområden är: 

1. Förbättring av uppväxtvillkoren för barn och unga 

2. Inkludering av vuxna i utanförskap 

3. Utvecklingssamarbete med de boende 

Beslutsunderlag 

 Strategi för ett socialt hållbart Bro, KS 18/0401 

 Handlingsplaner för ett socialt hållbart Bro 

Ärendet 

År 2017 beställde BRÅ i Upplands-Bro av kommunledningskontoret ett förslag 

på en strategi för långsiktig utveckling av den sociala hållbarheten i tätorten 

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 

till. 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  

Arbetet med att ta fram tre övergripande handlingsplaner ska påbörjas kopplat 

till dessa fokusområden. 
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Förbättring av uppväxtvillkoren för barn och unga 

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. 

Delmålet för detta fokusområde är bl.a. att 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.   

Inkludering av vuxna i utanförskap 

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. 

Delmålet för detta fokusområde är bl.a. att andelen förvärvsarbetande i centrala 

Bro ska öka. Antalet ohälsodagar bland vuxna ska minska.  

Utvecklingssamarbete med de boende 

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. 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2019-04-24 KS 19/0252 

 
 

 

Delmålet för detta fokusområde är bl.a. högt deltagande i allmänna val och i 

demokratiska processer mellan valen. 

Barnperspektiv 

Strategin för ett socialt hållbart Bro och handlingsplanerna kopplade till denna 

tar sikte på målsättningen att hela Bro ska vara en bra plats att växa upp på. 

Övergripande mål är att förbättra livsvillkoren för såväl barn och unga som för 

vuxna som bor i Bro. Detta beslut har därför en positiv påverkan på 

livsvillkoren för barn och unga i Bro.  

 

 

Karl Öhlander  

Tf. kommundirektör  

  

 

Bilagor 

1. Strategi för ett socialt hållbart Bro, KS 18/0401 

2. Handlingsplaner för ett socialt hållbart Bro 
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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 
till. 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 hösten 2019 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 hösten 2019 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.  

Skapa en meningsfull fritid 

Fortsätta arbetet med kommunens 
Skolutvecklingsprogram 2016–2020 

Öka antalet elever som går ut skolan 
med gymnasiebehörighet 

Skapa förutsättningar för bra kontakt 
med föräldrar kring barnens skolgång, 
fritid och utveckling genom samtal 
via skolan samt via fritids och 
fältarbetare med vårdnadshavare för 
varje elev. Detta är ett led i 
kommunens Skolutvecklingsprogram 

Bygga nära relationer mellan 
föräldrar och skola 
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2016–2020. 

UBG har initierat projekt ”Hållbar 

skola” där en viktig del i projektet 
också är att skapa relationer mellan 
skolan och vårdnadshavare genom 
uppsökande arbete kring föräldrar 
som skolan har svårigheter att nå.   

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 genom 
förebyggande rådet och uppbyggnad 
av ett Trygghetscenter i Bro.  

Främja det brottsförebyggande arbetet 

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  

Öka ungas möjlighet till arbete och 
studier 

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

Stödja föreningslivets 
fritidsaktiviteter 

Kommunledningskontoret har ett 
uppdrag att arbeta med barn och 
ungas delaktighet och inflytande. 
Arbete med uppstart av ungdomsråd 
är prioriterat och även att öka barns 
kunskaper om sina rättigheter genom 
insatser som demokratiskolan, 
demokratidagen och unga 
valambassadörer. Inom kultur och 
fritidskontoret arbetar 
ungdomsproducenterna med barn och 
ungas delaktighet och även inom 
verksamheten Bron hålls varje vecka 
produktivitetsdagar som syftar till att 
stärka ungas förmåga att påverka och 

Stärka barn och ungas kunskaper om 
sina rättigheter och verktyg till att 
förändra sin vardag och sitt 
närsamhälle 
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vara delaktiga. En av Brobyggarna 
har barn och ungas inflytande som sitt 
huvudområde och arbetar uppsökande 
mot unga som inte har en förenings 
eller organisationsvana för att ge 
verktyg.  
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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. Även 
samarbete med 
integrationssamordnare 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 för att skapa 
arbetstillfällen.  

Skapa möjligheter till försörjning och 
sysselsättning 
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Som ett led i arbetet med 
översiktsplaner för Bro ingår att 
också 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. Samverkan mellan 
skola, elevhälsa, resursteam, 
Solängen och andra instanser för att 
familjers behov. Även stöd till 
föräldrar kring ANDT(S)frågor 
genom trygghets- och 
preventionssamordnarens uppdrag.  

Öka stödet till föräldrar (fokus på ett 
familjeperspektiv) 

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

Uppmuntra till entreprenörskap 

Arbeta med informationskampanjer 
kring arbete som bedrivs i Bro för att 
säkerställa att kommuninvånarna 
känner sig informerade och delaktiga. 
Medborgardialoger och närvaro i Bro. 
Kontaktcenter ska vara en väg in till 
kommunen och vara strategiskt 
placerade och synliga i Bro.  

Förtydligad och förenklad 
kommunikation gentemot invånarna 

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 arbetet inom ramen för BID 
bidrar till att stärka den lokala 
samverkan.  

Stärka föreningslivet och utöka 
samarbetsytorna 

Trygghetscentret i Bro ska vara en 
plattform för medborgardialoger.  

Arbeta aktivt med att öka 
kunskaperna hos invånarna om den 
demokratiska processen och aktivt 
arbeta för att höja valdeltagande i 
utsatta områden.  

Utveckla en lokal plattform för 
medborgardialog 
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Uppmuntra lokala positiva krafter 
som gör skillnad i Bro genom att 
aktivt uppmärksamma deras insatser 
från kommunen i olika sammanhang.  

Lyfta positiva krafter och initiativ 

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

Utveckla ett allaktivitetshus i Bro 
centrum 

Genom att arbeta behovsorienterat i 
samverkan mellan olika aktörer i Bro 
stärka delaktighet och samskapande.  

BID-samarbetet är en viktig del i 
arbetet.  

Stärka delaktighet och samskapande 

Utifrån kartläggningen av 
Segregation som genomförts i 
kommunen 2019 ta fram en strategi 
för det fortsatta arbetet med att 
motverka och minska segregation i 
Bro.   

Utveckla en 
generationsöverskridande plattform 
där boende möts över 
socioekonomiska gränser 
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Trygg sommar- ansökan om medel från 
Trygghetspotten  

Förslag till beslut 

Finansiering beviljas av följande delar inom ramen för projektet ”Trygg 

sommar”: 

 50 000 kr för fyra parkambassadörer för aktivitetsparken  

 300 000 kr till sommaraktiviteter för ungdomar 

 225 000kr till insatser genom ”JobBro:n” under hela 2019 

 

Sammanfattning 

Mot bakgrund av dödskjutningarna i Bro finns nu en stor oro att ungdomar 

nyrekryteras till kriminella gäng. Risken ökar särskilt under sommaren om 

ungdomar tillåts driva omkring utan meningsfull sysselsättning. Polisen 

signalerar att det nu att det är mycket viktigt att kommunen arbetar 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” ska ungdomar som inte får något vanligt 

sommarjobb kunna aktiveras i meningsfulla aktiviteter. I genomförandet av 

dessa aktiviteter är det 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. Verksamheterna handlar dels om att skapa jobbtillfällen för unga och 

att motivera unga att inför, under och efter sommaren ta sig in på den ordinarie 

arbetsmarknaden. Verksamheterna handlar också om att unga ska ha tillgång 

till aktiviteter så som exempelvis idrottsturneringar, utflykter och andra sociala 

insatser som är kostnadsfria.  Som ett led i projektet ska ett antal ungdomar 

också kunna arbeta som parkambassadörer för den nya aktivitetsparken och 

därmed bidra till ökad trygghet och minskad skadegörelse.     

 

Beslutsunderlag 

 Projektbeskrivning av ”Trygg sommar” 
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Ärendet 

Ärendet lyfts till Trygghetsutskottet för att utskottet ska besluta om projektet 

”Trygg sommar” ska genomföras genom att bevilja medel till verksamheten.  

Bakgrunden till projektet är det läge som råder i Bro efter dödskjutningarna 

som ägt rum och skapat en känsla av otrygghet hos invånarna. Från polisen får 

vi signaler om att det är av största vikt att nu agera förebyggande genom att 

förstärka det positiva och sätta in många meningsfulla aktiviteter för unga i 

syfte att stävja nyrekrytering till kriminella gäng. Efter de ändrade reglerna 

kring sommarjobb i kommunen är det också viktigt att möta de ungdomar som 

känner frustration och kommer att ha det svårt att hitta ett jobb på egen hand i 

sommar. Genom projektet kan JobBron genomföras varje torsdag hela året för 

att stötta unga att ta sina första steg ut i arbete och arbeta med motiverande 

samtal för att stärka unga i en positiv framtidstro samt ge dem kontakter och 

nätverk via samarbete med näringslivet och andra viktiga aktörer.  

En annan del av projektet är ett samarbete med MJ Contractor kring den nya 

aktivitetsparken där fyra ungdomar anställs som parkambassadörer. MJ 

Contractor avlönar själva en handledare för ungdomarna. Målet är att dessa 

ungdomar ska arbeta med att förmedla en positiv attityd gentemot parken och 

på så sätt också minska skadegörelse och bidra till trygghet.  

”Trygg sommar” kommer genomförs under sommaren av Kultur- och 

fritidskontorets enheter i samarbete med kommunens samtliga viktiga aktörer 

genom nära dialog och samverkan. Genom projektet erbjuds ett stort utbud av 

meningsfulla aktiviteter till kommunens ungdomar med särskilt fokus på Bro.  

Målet med projektet är att främja och säkra tryggheten i kommunen genom att 

skapa aktiviteter för en aktiv och meningsfull fritid, skapa arbetstillfällen och 

samt att stödja ungdomar i deras vuxenblivande.  

 

Barnperspektiv 

”Trygg sommar” handlar om att förebygga att barn och unga nyrekryteras till 

kriminella gäng. Det är viktigt att alla barn oavsett socioekonomisk bakgrund 

erbjuds en meningsfull sommar och känner att de är delaktiga i samhället. 

Projektet riktar sig i huvudsak till ungdomar som är 16 år och äldre men då 

dessa ungdomar även är de yngre barnens förebilder är det viktigt även för 

dem. Verksamheterna genomsyras av barn och ungas egna drivkrafter och 

målet är att ge målgruppen verktyg att kunna stå på emot det destruktiva.  
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1 Bakgrund 
Mot bakgrund av dödskjutningarna i Bro finns nu en stor oro att ungdomar 
nyrekryteras till kriminella gäng. Risken ökar särskilt under sommarlovet, om 
ungdomar tillåts driva omkring utan meningsfull sysselsättning. Polisen 
signalerar att det nu att det är mycket viktigt att kommunen arbetar aktivt för 
att stävja nyrekryteringen till kriminalitet samt att fånga upp ungdomar som 
befinner sig i riskzon och aktivera dem i positiva sammanhang. Samtidigt 
utrycker många ungdomar oro och frustration över deras chanser att integreras 
i arbetslivet under sommaren och efter studenten. Många är besvikna över det 
nya beslutet om feriejobben, där de som har tidigare fått feriejobb kommer inte 
kunna få det i år. Utifrån dialog med unga avläser vi att känslan av utanförskap 
växer och att det finns en stor frustration över eventuell sysslolöshet och 
ekonomiska ojämlikheter. Detta kan leda till en negativ utveckling i Bro. 
Ungdomarnas frustration och missnöje kan hämma tryggheten i byn under 
sommaren och innebära ökat sabotage och stök i byn.    

För att aktivt motverka de negativa tendenserna måste vi agera nu och bemöta 
ungdomarnas frustration. Detta kan vi göra genom aktiva åtgärder kring frågan 
om jobb och genom att erbjuda ett utbud av meningsfulla aktiviteter som lockar 
bort ungdomarna från gatan och in i positiva och meningsfulla sammanhang.  

I genomförandet av dessa aktiviteter är det framförallt Kultur och 
fritidskontoret som genomför verksamheterna, dock i dialog och nära 
samverkan med skolorna, UBG, Ungdomsstödjarna, Sociala insatsgruppen, 
Brobyggarna, polis, arbetsmarknadsenheten, Fryshuset och andra viktiga 
aktörer.  

Mötesplatsen Bro:n har under våren initierat verksamheten ‘JobBron’ med 

jobbinsatser för att öka ungas motivation och ge stöd i jobbsökande, yrkesval 
och framtidstro. Ungdomarna får genom satsningen möjlighet att bredda sitt 
kontaktnät och lära känna näringsidkare. Det erbjuds CV-stuga, stöd med jobb- 
och praktiksökning samt intervjuträning. Bro:n arrangerade bland annat en 
jobbmässa den 25 april i samarbete med lokala företag och civilsamhället för 
att skapa praktikplatser och inspirera till egenföretagande. Ett antal ungdomar 
har redan fått ett extra- eller sommarjobb via arbetet i JobBron, dock är detta 
långt ifrån alla och frågan är högst aktuell för ungdomar som identifieras ligga 
i riskzon för att hamna i ett destruktivt beteende om de blir sysselösa under 
sommaren. För att möte ungas behov av verksamheten behöver resurser 
säkerställas för att verksamheten ska kunna bedrivas under sommaren men 
även fortsatta under hela året så att ungdomarnas utveckling kan följas upp från 
sommaren och fortsatt.  

MJ Contractor vill integrera unga vuxna (över 18 år) i byggarbetet för att 
främja ett socialt hållbart Bro. MJ Contractor står för en arbetsledare som 
handleder fyra ungdomar i tre veckor under juni månad, i slutförandet av 
aktivitetsparken i Bro. Dessa ungdomar kommer att få kunskap och förståelse 
för yrket samt få ta del av utvecklingen av Bro samhälle. Detta är ett utmärkt 
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tillfälle att skapa jobbtillfällen för fyra ungdomar under sommaren som 
parkambassadörer.  

Vi tror att detta kan vara en insats som spiller positiva effekter även på lång 
sikt då vi tror att dessa ungdomar kan vara ambassadörer och känna ett ansvar 
för att hålla denna park snygg och trygg. Insatsen är ett samarbete mellan Bro:n 
och MJ Contractor AB, företaget som bygger aktivitetsparken i Bro.  
  

2018 fick Upplands-Bro rekvirera 427 000 kr i stadsbidrag till lovaktiviteter 
som bidrog till att skapa meningsfull och aktiv fritid under loven för barn och 
unga i kommunen. Detta stadsbidrag uteblir 2019 enligt regeringsbeslut. Kultur 
och fritidskontoret har med dessa medel kunnat skapa kostnadsfria hälso- och 
trygghetsfrämjande aktiviteter i kontorets verksamheter under loven i synnerhet 
på fritidsgårdarna. Under 2018 genomfördes en rad olika aktiviteter under 
loven, exempelvis Lovdisco, filmvisningar, Workshops i konst, serie, 
cirkusskola, dans, design, musik och drama, dagsutflykt till Romme, jump-
yard, spökvandring, musikworkshop, hinderbana i simhallen, klätteraktiviteter, 
utflykter, grillning, konserter mm. Liknande aktiviteter kommer inte att kunna 
genomföras under 2019 då finansiering saknas, om inte resurser tillsätts. 

Avsaknaden av dessa medel är främst påtagligt i kontorets arbete för att 
motverka segregation och främja tryggheten i kommunen, på kort och långt 
sikt. De mest drabbade är barn och unga från resurssvaga familjer där 
avgiftslagda fritidsaktiviteter inte prioriteras. I dessa familjer är det också 
vanligt att det råder trångboddhet och dessa barn spenderar många timmar på 
gatan utan sysselsättning. Dessa barn och ungdomar är också de som har störst 
behov av att aktiveras och sysselsättas med hälsofrämjande aktiviteter under 
loven för att främja deras personliga utveckling.   

Då kommunen i nuläget befinner sig i denna känsliga situation är dessa insatser 
mycket betydelsefulla för utkomsten av det rådande läget. Det är viktigt att det 
erbjuds meningsfulla aktiviteter för unga under hela sommaren och vi tror 
därför att projektet ”Trygg sommar” är av stor betydelse.  

  

2 Mål 

2.1 Övergripande mål  
Att främja och säkra tryggheten i kommunen genom att skapa aktiviteter för en 
aktiv och meningsfull fritid, skapa arbetstillfällen och samt att stödja ungdomar 
i deras vuxenblivande.   
 

2.2 Effektmål 
• Att skapa en trygghet i Bro under sommaren.  
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• Att stävja nyrekrytering till kriminella gäng och social oro kopplat till 
ungas missnöje.  

• Att främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor 
mellan barn med olika social bakgrund.  

• Att barn och unga hittar nya intressen och provar nya aktiviteter. 
• Insatserna kommer skapa goda relationer med näringslivet och 

civilsamhället. 
• Att unga stimuleras till arbete och framtidstro. 

 

Planerade insatser 

2.3 Beskrivning och omfattning av insatserna  
JobbBron kan genomföras varje torsdag hela året. Kvällen bemannas av tre 
fritidsledare varav två med erfarenhet av arbetsstöd och brett kontaktnät i 
näringslivet.  

• Individuell och kontinuerligt stöd i jobbsökandet, coachning i cv-
skrivning, jobbsökarstöd och intervjuträning.  

• Studiebesök hos olika företag i syfte att främja ungas kontaktnät med 
företag samt inspirera till olika yrken.  

• Bro:n bjuder in företag i syfte att främja nätverkandet och skapa 
möjligheter till praktik/lärlingsplats, samt inspirerar till 
egenföretagande.  

• Samarbete med flera av kommunens verksamheter och viktiga aktörer.  

 
Bro:n är en väldigt populär plats att vara i för våra ungdomar och personalen 
har lyckats att skapa fina och trygga relationer med ungdomarna tack vore det 
arbetet som görs kring viktiga frågor för dem. Kompisar är en viktig 
skyddsfaktor för ungdomarnas utveckling men kan även innebära en risk om 
destruktiva kamratgäng och beteenden är attraktiva och därför är det väldigt 
viktigt att vi fortsätter stödja ungdomarna i dessa frågor. Vi ser även att arbetet 
med jobbfrågan på just Bro:n har en positiv påverkan på ungdomarnas 
engagemang och i att arbeta med hälsofrämjande frågor då ungdomarna själva 
stödjer, influerar och inspirerar varandra. 

MJ Contractor avlönar handledare och ger fyra ungdomar möjlighet att arbeta 
som parkambassadörer med Aktivitetsparken under dess slutskede.  

”Trygg sommar” kommer genomförs under sommaren av Kultur- och 
fritidskontorets enheter i samarbete med kommunens samtliga viktiga aktörer 
genom nära dialog och samverkan.  
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2.4 Kostnader 
Arbetet med att trygga sommaren och säkerställa utbudet av meningsfulla 
aktiviteter för unga, samt med att möjliggöra fortsatt verksamhet inom 
JobbBro:n innebär följande kostnader:   

 

Fyra parkambassadörer i Aktivitetsparken: 50tkr  

Sommaraktiviteter: 300tkr   

JobbBro:n hela året 2019: 225 tkr  

Total: 575tkr 

 

*Kostnaderna omfattar löner och personal samt kostnader för aktiviteter och 
material.  
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