
  

PROTOKOLL 1 (9)  

 Trygghets- och säkerhetsutskottet Sammanträdesdatum: 

2023-03-24 

 

Utses att justera Mary Svenberg (S)  

Justeringens plats och tid Digital justering 2023-03-28 kl.09:00 Paragrafer 
 

 §§ 5 -  11 

Underskrifter 

Sekreterare 

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

Anna Gabrielsson 

Ordförande 

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

Martin Normark (L) 

Justerare 

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

Mary Svenberg (S)  

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

Organ: Trygghets- och säkerhetsutskottet 

Sammanträdesdatum: 2023-03-24 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2023-03-28 Datum för anslags nedtagande: 

 

2023-04-18 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

Anna Gabrielsson 
 

 

Plats och tid Digitalt via Teams samt Dalkarlen - Kommunhuset  

2023-03-24 08:30-09:45 

Ajournering  

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 

Beslutande Martin Normark, ordförande (L) 

Mary Svenberg, 2:e vice ordförande (S) 

Camilla Janson (S) 

Mattias Peterson Ersoy (C) 

Jan Stefanson (KD) 

Khalouta Simba (V) 

Göran Boklint (SD) 

Andreas Åström (M) 
 

Närvarande ersättare 

Rolf Nersing (S) 

Juan Chacon (S) 

Jan-Erik Björk (KD) 

Hans Åberg (L) 
 

Övriga deltagare 
 

Anna Gabrielsson, Kommunkoordinator 

Ida Texell, Kommundirektör 

Camilla Stark, Enhetschef Trygghets- och säkerhetsavdelningen 

Mia Wallner, Säkerhetssamordnare 

Elina Melin, Beredskapssamordnare 

Olof Peterson, Politisk sekreterare Moderaterna 

Magnus Nilsson, Polisen § 9 Temaärende  

Torgny Söderberg, Polisen § 9 Temaärende  
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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 
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§ 6 Val av politiks representant i nätverket 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 5 Fastställande av dagordning 
 Dnr KS 23/0064 

Beslut 

Dagordningen godkänns. 
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§ 6 Val av politiks representant i nätverket 
             Healthy Cities 
 Dnr KS 23/0155 

Beslut 

1. Trygghets- och säkerhetsutskottet entledigar Hans Åberg (L) som 

politisk representant i nätverket Healthy Cities. 

2. Trygghets- och säkerhetsutskottet utser Martin Normark (L) som ny 

politisk representant i nätverket Healthy Cities. 

Sammanfattning 

Det nationella Healthy Cities-nätverket är ett svenskt nätverk och en ideell, icke-

vinstdrivande förening, bestående av politiker och tjänstepersoner som på olika 

sätt arbetar med att bidra till kommuner och regioners arbete med folkhälsa och 

social hållbarhet.  

 

Sedan december 2021 har Upplands-Bro kommun varit medlem i nätverket och 

har tre politiska representanter. Det har nu blivit förändringar i trygghets- och 

säkerhetsutskottets presidium vilket gör att ett nytt val måste genomföras.  

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 mars 2023 

Förslag till beslut 

1. Trygghets- och säkerhetsutskottet entledigar Hans Åberg (L) som 

politisk representant i nätverket Healthy Cities. 

2. Trygghets- och säkerhetsutskottet utser Martin Normark (L) som ny 

politisk representant i nätverket Healthy Cities. 

Beslutsgång 

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

trygghets- och säkerhetsutskottet har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 

• Healthy Cities  
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§ 7 Årsuppföljning 
             samverkansöverenskommelse  
             kommun polis 2022-2023 
 Dnr KS 20/0600 

Beslut 

Trygghets- och säkerhetsutskottet godkänner årsuppföljningen av 

samverkansöverenskommelse kommun polis 2022-2023 

Sammanfattning 

Detta är en årsuppföljning av samverkansöverenskommelse och åtgärdsplan 

kommun/polis 2022-2023.  

Uppföljningen utgår från en tabell över samverkansområden där Upplands-Bro 

kommun och lokalpolisområde Upplands-Bro/Järfälla ska samverka i syfte att 

öka tryggheten och säkerheten för ett hållbart Upplands-Bro. I uppföljningen 

står först den övergripande definitionen av området och därunder i tabellform 

de olika insatserna, samt under insatsen en kort uppföljning av hur arbetet 

fortgår.  

Följande är de prioriterade fyra huvudområdena för samverkan. 

• Inget utsatt område i Upplands-Bro 

• Våld  

• Trygga offentliga miljöer  

• Ungdomar i riskzon  

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 mars 2023. 

• KS 21/0531 Samverkansöverenskommelse 2022/2023 

• KS 21/0531 Åtgärdsplan samverkansöverenskommelse 2022-2023 

Förslag till beslut 

Trygghets- och säkerhetsutskottet godkänner årsuppföljningen av 

samverkansöverenskommelse kommun polis 2022-2023 

Beslutsgång 

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

trygghets- och säkerhetsutskottet har beslutat enligt detta. 
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§ 8 Samverkansöverenskommelse 
             Krigsorganisation 
 Dnr KS 23/0168 

Beslut 

Trygghets- och säkerhetsutskottet ger kommundirektör i uppdrag att planera 

och upprätta kommunens krigsorganisation samt dess bemanning. 

Sammanfattning 

I december 2015 fattade regeringen beslut om att återuppta 

totalförsvarsplaneringen i Sverige, detta mot bakgrund av det försämrade 

säkerhetspolitiska omvärldsläget.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR) har kommit överens om åtaganden för 

kommunernas arbete med civilt försvar under perioden 2018–2020, med 

revideringar till och med 2023. En av uppgifterna enligt överenskommelsen är 

att kommuner ska fortsätta arbetet med sin krigsorganisation och dess 

bemanning.  

Den kommunala verksamheten är en viktig del av det civila försvaret. För att 

bedriva prioriterad verksamhet även under höjd beredskap måste kommunen 

genomföra planläggning i form av krigsorganisation, inklusive dess 

bemanning. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 mars 2023. 

• Överenskommelse om kommuners arbete med civilt försvar 2023. 

Förslag till beslut 

Trygghets- och säkerhetsutskottet ger kommundirektör i uppdrag att planera 

och upprätta kommunens krigsorganisation samt dess bemanning. 

Beslutsgång 

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

trygghets- och säkerhetsutskottet har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Kommundirektör 

• Säkerhets- och Beredskapsenheten 
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§ 9 Rapporter 
1. Embrace-rapport gemensam lägesbild v.5 - v.6 

 Dnr KS 23/0101 

  

 

             Temaärenden 
- Polisen informerar  

- Signalskydd  

- EST årsanalys 2022 och prioriterade områden 2023 
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§ 10 Delegationsbeslut 
 -  
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§ 11 Anmälningar 
 -  

 

 

 


