PROTOKOLL
Trygghetsutskottet

1 (10)

Sammanträdesdatum:

2020-09-18

Teams och Gemaket, plan 6, 2020-09-18 08:30 – 09:10

Plats och tid
Ajournering

Ledamöter

Fredrik Kjos, ordförande (M)
Camilla Janson, 2:e vice ordförande (S)
Jan Stefanson (KD)
Mattias Peterson (C)
Annika Falk (S)
Mary Svenberg (S)

Beslutande

Tjänstgörande ersättare

Martin Normark (L)
Johan Tholander (SD)
Närvarande ersättare

Jan-Erik Björk (KD)
Martin Normark (L)
Juan Chacon (S)
Seid Alajbegovic (S)

Ida Texell, Kommundirektör
Sanna Ajaxén, Sekreterare
Camilla Stark, tf. Avdelningschef Trygghet och prevention
Helena Austrell, Politisk sekreterare
Magnus Nilsson, Kommunpolis §24
Anders Jakobsson, tf. lokalpolisområdeschef §24

Övriga deltagare

Camilla Janson (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2020-09-22
kl. 08:30

Paragrafer

§§ 21 - 26

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:

2020-09-18

Datum för anslags uppsättande:

2020-09-22

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

....................................................................
Sanna Ajaxén
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Effektiv Samordning för Trygghet - EST
Dnr KS 20/0227

Beslut
Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att anta arbetsmetoden EST –
Effektiv Samordning för Trygghet, i det trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbetet i Upplands-Bro kommun.

Sammanfattning
Effektiv Samordning för Trygghet (EST) är en arbetsmetod som kan användas
som en del i det kunskapsbaserade trygghetsskapande arbetet på lokal nivå.
Målet med EST är att effektivisera det situationellt brottsförebyggande- och
trygghetsfrämjande arbetet för att minska otrygghet i det offentliga rummet,
genom att sätta in tidiga brottspreventiva och trygghetsfrämjande insatser när
problem uppstått eller håller på att uppstå.
Genom att man samverkar med relevanta aktörer på ett strukturerat sätt och
tillsammans genomför informationsinsamling och analys av lägesbilden,
prioriterar och genomför insatser samt följer upp det utförda arbetet kan syftet
uppfyllas.
Man arbetar enligt modellen i fem steg: Kartläggning/informationsinsamling,
analys, insatser, uppföljning samt återkoppling.
I informationsinsamlingen/kartläggningen medverkar alla kommunens kontor,
polis, bostadsbolag, bevakningsbolag och andra relevanta aktörer såsom
nattvandrare, grannstöd och föreningar.
Styrgrupp är Förebyggande rådet, med representation från alla kommunens
kontor, polisen, det kommunala bostadsbolaget Upplands-Brohus och
räddningstjänsten.
Samordningsgrupp för arbetet består av representant från Enheten för Trygghet
och prevention, lokalpolis och Upplands-Brohus.
Arbetet samordnas för kommunens del på Enheten för Trygghet och
prevention/Avdelningen för Trygghet och säkerhet. Här ansvaras bland annat
för att administrera rapporter och IT-system, sammanställa information och
analys i veckolägesbilder, samt sammankalla och leda avstämningsmöten
enligt EST varannan vecka, kvartals- eller tertialsvis, samt årsvis.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 augusti

•

Handbok EST
Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att anta arbetsmetoden EST –
Effektiv Samordning för Trygghet, i det trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbetet i Upplands-Bro kommun.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro
Upplands-Brohus

Utdragsbestyrkande
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Bestämmelser för Trygghetsutskottet
Dnr KS 20/0426

Beslut
Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att anta Bestämmelser för
Trygghetsutskottet med komplettering gällande närvarorätt.

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 har därför upprättas och ska antas av
Kommunstyrelsen för att utskottets uppgifter närmare ska redogöras och skapa
tydlighet och struktur.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 augusti 2020

•

Bestämmelser för Trygghetutskottet

Förslag till beslut
Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att anta Bestämmelser för
Trygghetsutskottet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) föreslår att bestämmelserna kompletteras med följande
tillägg:
” Politiska sekreterare får ta del av kallelse och handlingar samt medges
närvarorätt när utskottet sammankallas.”

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag med
Fredrik Kjos (M) tilläggsyrkande. Ordförande finner att utskottet beslutar i
enlighet med det.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen (för beslut)
Juridikfunktionen (efter KS beslut – för publicering)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdestider för
Trygghetsutskottet 2021
Dnr KS 20/0556

Beslut
Sammanträdestider för Trygghetsutskottet och dess beredning för år 2021
fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommuns styrelse, nämnder och utskott bestämmer varje år dag
och tid för nästkommande års sammanträden. Kommunledningskontorets
Kanslistab har upprättat ett förslag till sammanträdestider för
Trygghetsutskottet och dess beredningsgrupp för år 2021. I förslaget är ett antal
sammanträden föreslagna men varje utskott kan vid behov besluta om
ytterligare sammanträdestillfällen.
Alla nämnder och utskott har uppmanats att anpassa sina sammanträdesdagar
till Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall
ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige.
Förslag till sammanträdesschema för år 2021:
Trygghetsutskottets beredning
kl. 08:30

Trygghetsutskott
kl. 08:30

12 februari

19 februari

12 mars

19 mars

21 maj

28 maj

20 augusti

27 augusti

22 oktober

29 oktober

19 november

26 november

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 augusti 2020

Förslag till beslut
Sammanträdestider för Trygghetsutskottet och dess beredning för år 2021
fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Samtliga ledamöter i Trygghetsutskottet.
Kommunstyrelsen i Upplands-Bro.

Utdragsbestyrkande
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Rapporter

Temaärende – Polisen informerar om trygghetsläget i
kommunen
•

Sommarens händelser

•

Polisens trygghetsundersökning

•

Brottsutveckling

Kommundirektörens rapport
•

•

•

Uppföljning samverkansöverenskommelse kommun/polis
-

Samarbete genom olika verktyg exempelvis EST och BID.

-

Socialkontorets och polisens samarbete.

BID
-

Årsmöte

-

Bidrar med att uttrycka behov för utveckling av Bro, bland annat
genom förstudien för Bro utveckling samt FÖP Bro.

Status på handlingsplaner för social hållbarhet
-

Handlingsplanen för Bro har lyfts i förebyggande rådet och vid
nästa sammanträde för förebyggande rådet kommer alla
verksamheter presentera sina förslag till aktiviteter.

Rapport

Justerandes sign

1.

Embrace - Veckolägesbild v 12-14

2.

Embrace - Veckolägesbild v 14-16

3.

Embrace - Veckolägesbild v 16-18

4.

Embrace - Veckolägesbild v 18-20

5.

Embrace - Veckolägesbild v 20-22

6.

Embrace - Veckolägesbild v 22- 24

7.

Embrace - Veckolägesbild v 24-26

8.

Embrace - Veckolägesbild v 26-28

9.

Embrace - Veckolägesbild v 30-32

10.

Embrace - Veckolägesbild v 32-34
Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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Delegationsbeslut

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

Sammanträdesdatum:
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Anmälningar

Utdragsbestyrkande
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