PROTOKOLL
Trygghetsutskottet

1 (9)

Sammanträdesdatum:

2019-05-17
Dalkarlen, 2019-05-17 10:00 – 12:00

Plats och tid
Ajournering

Beslutande

Ledamöter

Närvarande ersättare

Hans Åberg, 1:a vice ordförande (L)
Camilla Janson, 2:e vice ordförande (S)
Jan Stefanson (KD)
Annika Falk (S)
Katarina Olofsson (SD)

Martin Normark (L)
Tjänstgörande ersättare

Paul Gustafsson (M)
Lisbeth Waern (M)
Jan-Erik Björk (KD)

Ida Texell, Kommundirektör
Karl Öhlander, Tf Kommundirektör
Sanna Ajaxén, Sekreterare
Rafif Makboul, Trygghets- och preventionschef
Helena Austrell (S), Politisk sekreterare
Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige § 8
Hannah Rydstedt, Kultur- och Fritidschef § 6
Oshy Liebech Schwartz, Chef enheten Unga § 6

Övriga deltagare

Camilla Janson (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2019-05-21
kl. 09:00

Paragrafer

§§ 4 - 8

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

..................................................................
Hans Åberg (L)

Justerare

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

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Trygghetsutskottet

Sammanträdesdatum:

2019-05-17

Datum för anslags uppsättande:

2019-05-21

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

....................................................................
Olle Nykvist

2019-06-11

Revidering av föredragningslista
Ändring:
Ärende § 7 Revidering av starttid för Trygghetsutskottet läggs till
föredragningslistan.

Sammanfattning
Trygghetutskottets sammanträden har sedan tidigare varit schemalagd
mellan kl. 10:00-12:00. Då många ledamöter vill tidigarelägga mötet så
läggs ärendet till dagordningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
§4
§5

IOP med stiftelsen Tryggare Sverige
Handlingsplaner för ett socialt hållbart Bro

4
5

§6

Trygg sommar- ansökan om medel från
Trygghetspotten

6

§7

Revidering av starttid för
Trygghetsutskottet
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§8

Rapporter
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IOP med stiftelsen Tryggare Sverige
Dnr KS 19/0250

Beslut
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.

Förslag till beslut
Trygghetsutskottet ger kommundirektören i uppdrag att utreda
förutsättningarna till ett IOP mellan Upplands-Bro kommun och Stiftelsen
Tryggare Sverige.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Trygghets- och preventionschef

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2019-05-17

§ 5 Handlingsplaner för ett socialt hållbart Bro
Dnr KS 19/0252

Beslut
Lägesrapport om 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

Förslag till beslut
Handlingsplaner för ett socialt hållbart Bro godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kontoret reviderar sitt förslag till beslut:
Lägesrapport om handlingsplaner för ett socialt hållbart Bro godkänns.

Beslutsgång
Ordförande finner att utskottet beslutar enligt kontorets reviderade förslag till
beslut.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Trygghets- och preventionschef

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2019-05-17

Trygg sommar - ansökan om medel
från Trygghetspotten
Dnr KS 19/0249

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”

Förslag till beslut
Finansiering beviljas av följande delar inom ramen för projektet ”Trygg
sommar”:

Justerandes sign

•

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
Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Projektledare för ”Trygg sommar”

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2019-05-17

Revidering av starttid för
Trygghetsutskottet
Dnr KS 19/0046

Beslut
Trygghetsutskottets sammanträden tidigareläggs och börjar istället kl. 08:30
istället för kl. 10:00

Sammanfattning
Trygghetutskottets sammanträden har sedan tidigare varit schemalagd mellan
kl. 10:00-12:00. Då många ledamöter vill tidigarelägga mötet så ändras mötets
starttid till kl. 08:30.

Förslag till beslut
Trygghetsutskottets sammanträden tidigareläggs och börjar istället kl. 08:30
istället för kl. 10:00

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Trygghetsutskottets ledamöter och ersättare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2019-05-17

Rapporter

Markus Lindgren från stiftelsen Tryggare Sverige:
• Presenterar Tryggare Sveriges verksamhet.
Rafif Makboul, Trygghets- och preventionschef:
• Presenterar kartläggning från januari 2019 över segregation i UpplandsBro kommun.
Karl Öhlander, Tf. kommundirektör informerar om:
• Trygghetcenter som ska vara placerat i Bro ska vara igång innan
årsskiftet.
• Bevakningsupphandling vilket innebär att en kommunbil upphandlas.
En egenskap som man tittar extra noga på i upphandling om väktare är
att det ska finnas social kvalitet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9 (9)

