
  

PROTOKOLL 1 (8)  

 Trygghets- och säkerhetsutskottet Sammanträdesdatum: 

2023-02-17 

 

Utses att justera   Mary Svenberg (S)  

Justeringens plats och tid Digital justering 2023-02-22 kl. 08:00 Paragrafer 
 

 §§ 1 -  4 

Underskrifter 

Sekreterare 

 ..................................................................  

Anna Gabrielsson 

Ordförande 

 ..................................................................  

Fredrik Kjos (M) 

Justerare 

 ..................................................................   

Mary Svenberg (S)  

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

Organ: Trygghets- och säkerhetsutskottet 

Sammanträdesdatum: 2023-02-17 

Datum för anslags uppsättande: 2023-02-22 Datum för anslags nedtagande: 

 

2023-03-15 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 .....................................................................  

Anna Gabrielsson 
 

 

Plats och tid Digitalt via Teams, 2023-02-17 08:30-10:30 

Ajournering  

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 

Beslutande Fredrik Kjos, ordförande (M) 

Martin Normark, 1:a vice ordförande (L) 

Mary Svenberg, 2:e vice ordförande (S) 

Camilla Janson (S) 

Kristina Henriksson (V) 

Navdeep Singh Bhatia (SD) 

Mattias Peterson Ersoy (C) 

Jan Stefanson (KD) §§ 2-4 

Jan-Erik Björk (KD) §1 

Närvarande ersättare 

Rolf Nersing (S) 

Juan Chacon (S) 

Khalouta Simba (V) 

Göran Boklint (SD) 

Erling Weibust (M) 

Andreas Åström (M) 

Hans Åberg (L) 
 

Övriga deltagare 

 

 

Anna Gabrielsson – Kommunkoordinator, Ida Texell – Kommundirektör, 

Camilla Stark - Enhetschef Trygghets- och säkerhetsavdelningen, Mia 

Wallner - Säkerhetssamordnare, Elina Melin – Beredskapssamordnare 

Magnus Nilsson, Polisen § 2 Temaärende 1 

Rasmus Vangand, Rolf Könberg och Örjan Josefsson § 2 Temaärende 2 

Amanue Us och Yafa Hormatipour Makboul § 2 Temaärende 3 
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Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
 

 

Innehållsförteckning 

§ 1 BID Bro utveckling platssamverkan 3 

§ 2 Rapporter 6 

§ 3 Delegationsbeslut 7 

§ 4 Anmälningar 8 
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§ 1 BID Bro utveckling platssamverkan 
 Dnr KS 21/0617 

Beslut 

Trygghets- och Säkerhetsutskottet beslutar om fortsatt samarbete med BID Bro 

utveckling platssamverkan under verksamhetsåret 2023. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Kristina Henriksson (V) deltar inte i beslutet och tillåts lämna en 

protokollsanteckning som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 

Bro utveckling platssamverkan är en förening där privata och offentliga aktörer 

möts för att tillsammans arbeta för ett trivsammare och tryggare Bro, med 

fokus på att förbättra gemenskap, utemiljö, trygghet och kommunikation. 

Denna samverkan sker inspirerat av modellen BID (Business Improvement 

District). 

Övergripande målsättningar för Bro utveckling är följande: 

- Finnsta-Råby ska 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.  

 

I Bro är detta ett samarbete mellan bland andra Upplands-Brohus, Victoriahem, 

kommun, lokalpolis, Bro församling, företagare, föreningar, 

bostadsrättsföreningar och hyresgästföreningar. Det systematiserade samarbetet 

med kommunen omfattar bland andra Trygghets- och preventionsenheten, 

Gata- Park- Trafik-avdelningen, samt Omdaning Bro.  

Arbetet grundades 2019 men startade aktivt 2020. Upplands-Bro kommun 

stöttade Bro utveckling med 500 000 kronor år 2020, 350 000 kronor 2021 och 

450 000 kronor 2022 för att bidra till målsättningen.  

Under 2022 har fokus legat på bland annat bredare förankring och fördjupat 

samarbete genom bland annat rekrytering av fler medlemmar och riktade 

arbetsgrupper, på samarbete och insatser i fysisk miljö, samt fortsatt arbete 

med feriearbetssatsningen ”Ung kraft i Bro” som gett över 70 ungdomar från 

Bro möjlighet till feriejobb.  
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Bro utveckling har också fortsatt med insatser för ökad trygghet, däribland 

hundsök, trygghetsbesiktningar av förråd och allmänna utrymmen samt 

garagebesiktningar. Samtliga insatser har till syfte att motverka hanteringen av 

narkotika och vapen i området. Föreningen har även bildat en särskild 

trygghetsgrupp.  

Bro utveckling har också satsat på insatser för ökad gemenskap och 

aktivitetssamordning och initierat en rad aktiviteter där medlemmar gått 

samman för att utforma olika erbjudanden till boende och verksamma i centrala 

Bro. Bland dessa märks projektet ”Mat gör gott”, där Bro Församling ihop med 

ICA och med hjälp av mammor i området lagar mat på matsvinn som serveras i 

kyrkans lokaler. Där finns också en e-sportsatsning tillsammans med Bro IK 

och Hyresgästföreningen. 

Prioriteringar inför 2023 är: 

● Fortsatta och kontinuerliga insatser inom utemiljö med alla 

mark/fastighetsägare, inklusive samverkan med lokala BRF:er 

● Snabba och resurseffektiva trygghetslösningar på otrygga 

platser - städning, röjning, sensorbelysning, platsaktivering, m 

m -baserat på Embrace-rapporter och i samarbete med 

kommunen 

● Satsning på kommunikation (bl a i sociala medier), 

medlemsrekrytering och bred involvering i 

projekt/arbetsgrupper 

● Fortsatt engagemang i feriearbetssatsningen Ung Kraft 

tillsammans med kommunen 

● Långsiktiga åtgärder mot sly och vildvuxna buskage (genom 

bortgrävning och gestaltning). Fördjupad och utökad 

klotterprevention 

● Ökat engagemang från privata bostadsägare och lokala 

företagare 

● Förbättrad samordning aktiviteter i och runt Bro Centrum (ex 

Foodtruck days). Placemaking kring Bro torg i samverkan med 

Omdaning Bro  

● Fler hundsök, trygghetsinventeringar, trygghetsbesiktningar och 

bovärdsutbildningar 

De största satsningarna är långsiktiga, och långsiktig finansiering är av vikt för 

att säkerställa det fortsatta arbetet och samarbetet. Bro utveckling bedöms av 

Kommunledningskontoret vara en viktig aktör som samlar lokala 
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nyckelfunktioner och i samverkan med bland annat kommunen bidrar till ett 

mer trivsamt och tryggare Bro både på kort och lång sikt.  

Föreningen har visat ekonomiskt överskott 2020 och 2021, delvis till följd av 

en lägre aktivitetsnivå med anledning av pandemin och dess begränsande 

effekt. Kvarvarande del av överskottet bedöms av Bro utveckling behövas och 

kunna användas under 2023.  

Kommunledningskontorets förslag är att fortsatt samarbeta med BID Bro 

utveckling platssamverkan under verksamhetsåret 2023 och tilldela 450 000 

kronor till arbetet ur befintlig verksamhetsbudget. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 januari 2023. 

• Bro utveckling Verksamhet 2022 – Prioriteringar 2023 

Förslag till beslut 

Trygghets- och Säkerhetsutskottet beslutar om fortsatt samarbete med BID Bro 

utveckling platssamverkan under verksamhetsåret 2023. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och finner att 

Trygghets- och säkerhetsutskottet har beslutat enligt detta.  

 

Protokollsanteckning 

Kristina Henriksson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Till skillnad mot de flesta länder och delstater i USA och Kanada som har 

infört BID har Sverige ingen statlig reglering på detta område. Att sakna en 

generell reglering i ett land, där lokala beslut innebär, eller kan innebära en 

ökad otrygghet för de berörda människorna.  

Det saknas krav på utredningar över vad ett BID-projekt i slutändan kommer 

att innebära för samhället och dess innevånare innan projektet sätts i gång.” 

 

Beslutet skickas till: 

• Bro utveckling platssamverkan 

• Kommunstyrelsen (anmälan) 
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§ 2 Rapporter 
1. Embrace-rapport: gemensam lägesbild v 43-44 

 Dnr KS 22/0085 

  

2. Embrace-rapport: gemensam lägesbild v 45-46 

 Dnr KS 22/0085 

  

3. Embrace-rapport: gemensam lägesbild v 47-48 

 Dnr KS 22/0085 

  

4. Embrace-rapport gemensam lägesbild v. 51 - v. 4 

 Dnr KS 23/0101 

  

5. Utbildningspaket_Civilt_försvar_2023 

 Dnr KS 23/0064 

  

 

Temaärenden 
1. Polisen informerar  

2. Bro utveckling platssamverkan årsrapportering 2022 och   

verksamhetsplanering 2023  

3. SSPF/SIG (Socialtjänst, Skola, Polis, Fritid) (Social Insatsgrupp) 
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§ 3 Delegationsbeslut 
 -  
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§ 4 Anmälningar 
1. Signalksyddssystem / signalskyddschef 

 Dnr KS 23/0064 

  

 

 

 


