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BID Bro utveckling platssamverkan 

Förslag till beslut 

Trygghets- och Säkerhetsutskottet beslutar om fortsatt samarbete med BID Bro 

utveckling platssamverkan under verksamhetsåret 2023. 

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.  

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

kommun, lokalpolis, Bro församling, företagare, föreningar, 

bostadsrättsföreningar och hyresgästföreningar.  

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.  

Bro utveckling har också fortsatt med insatser för ökad trygghet, däribland 

hundsök, trygghetsbesiktningar 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 aktiviteter där medlemmar gått samman 

riktat 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. Där finns också en e-sportsatsning tillsammans 

med Bro IK och Hyresgästföreningen. 
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Prioriteringar inför 2023 är: 

● Fortsatta och kontinuerliga insatser inom utemiljö med alla 

mark/fastighetsägare 

● Snabba och resurseffektiva trygghetslösningar på otrygga 

platser, baserat på Embrace-rapporter och i samarbete med 

kommunen 

● Satsning på kommunikation, medlemsrekrytering och bred 

involvering i projekt/arbetsgrupper 

● Fortsatt engagemang i feriearbetssatsningen Ung Kraft 

tillsammans med kommunen 

● Långsiktiga åtgärder mot sly och vildvuxna buskage. 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 

nyckelfunktioner och i samverkan med bland annat kommunen bidrar till ett 

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

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 

Ärendet 

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. 
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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.  

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. 
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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 

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. 
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Barnperspektiv 

Bro utveckling platssamverkan arbetar för att Bro ska vara en tryggare och mer 

trivsam plats att vara på, vilket kan leda till en tryggare plats för barn och unga 

att vistas och växa upp på.  

 

 

 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Camilla Stark 

 Enhetschef Trygghets- och 

preventionsenheten 

 

 

Bilagor 

1. Bro utveckling Verksamhet 2022 – Prioriteringar 2023 

Beslut sänds till 

• Bro utveckling platssamverkan 
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Bro Utveckling 
Verksamhetsöversikt 2022 

2022-12-05 

 

  Verksamhet 2022 

 

Bredare förankring och fördjupat samarbete – Bro Utveckling har under 2022 

gått vidare och utvecklat sina arbetsformer, i syfte att bli en ännu starkare kraft för 

platssamverkan och ökad trygghet i centrala Bro. Detta har skett främst genom 

fördjupat samarbete med områdets fastighetsägare, det civila samhället i form av 

lokalt näringsliv och föreningsliv samt Upplands-Bro kommun och polisen. Det  

har även skett genom inrättande av olika arbetsgrupper, utarbetande av särskilt 

medlemskap för BRF:er samt rekrytering av nya medlemmar, främst företagare i 

Bro C.  

 

Platssamverkan på riktigt – Bro Utveckling strävar efter att vara den samlande 

och sammanhållande kraften för ökad trygghet i centrala Bro. Vår viktigaste 

funktion är att möjliggöra, samordna, stödja och delfinansiera olika lokala aktörers 

verksamheter för platssamverkan och ökad trygghet – inte att bygga upp en stor 

verksamhet i egen regi. Arbetet bedrivs med minimala centrala kostnader i form av 

verksamhetsledarens arbetskraftskostnad och är i övrigt i hög grad projektbaserad. 

Sedan oktober 2022 har hans tjänstgöringsgrad ökat från 75% till 100%, för att han 

ska bistå kommunen med bl a liknande trygghetsinsatser i Kungsängen och en 

kamerastrategi.   

 

Löpande åtgärder i den fysiska miljön – Gränsöverskridande samverkan kring 

utemiljön i Bro har sedan föreningen startade 2019 varit själva ryggraden i det 

löpande arbetet inom Bro Utveckling. Idag är detta till stor del automatiserat 

genom vår utemiljögrupp, där merparten av markägarna i Bro är representerade. 

Ibland faller dock fortfarande saker mellan stolarna och Bro Utveckling arbetar 

aktivt med att plocka upp och lösa dessa avvikelser snabbt och resurseffektivt för 

alla involverade.  

 

Utökad satsning på feriejobb – Den satsning på feriejobb i Bro tillsammans med 

kommunen som inleddes 2020 har under 2022 utvecklats och fördjupats ytter-

ligare. Konceptet Ung Kraft i Bro har gett över 70 ungdomar från Bro möjlighet till 

feriejobb under sommaren. Konceptet, som utvecklats av kommunen och Bro 

Utveckling, har i år även införts i Kungsängen. Nytt för i år var även satsningen på 

en s k Period 4 under höstlovet, där 17 ungdomar deltog. Föreningen har haft en 

nyckelroll i satsningen genom medfinansiering samt deltagande i styrgrupp och 

arbetsgrupp. Planeringen inför 2023 har i dagsläget redan kommit långt.  

 

Fortsatta insatser för ökad trygghet – Det yttersta syftet för föreningen är ökad 

trygghet i Bro, varför olika projekt hela tiden behöver bedömas i ljuset av detta. Vi 

har under året fortsatt med en rad olika löpande insatser i detta syfte. Bland dessa 
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märks insatser med narkotikahundar för att identifiera platser där narkotika 

förvaras eller hanteras, s k hundsök, trygghetsbesiktningar av bl a 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 där fastighetsägarna, polisen och kommunens 

trygghetssamordnare medverkar och som träffas regelbundet för att diskutera, 

utvärdera och besluta kring insatser. Utöver detta har vi låtit ett externt företag ge 

förslag på ytterligare åtgärder för ökad trygghet. Flera av dessa har genomförts,  

bl a en e-sportsatsning och förstärkt samverkan med föreningslivet.  

 

Insatser för ökad gemenskap och aktivitetssamordning – Föreningen har 

under året initierat en rad aktiviteter där flera 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. Dessa 

två medlemmar har också serverat frukost till Broskolans elever på fredagmorgnar. 

Där finns också en e-sportsatsning tillsammans med Bro IK och Hyresgästföre-

ningen, medarrangerande av Broloppet under Brodagen samt en ökad samordning 

av och information om olika aktörers aktiviteter på torget i Bro C med hjälp av en  

s k aktivitetsgeneral hos Bro IK. 

 

 

   Resursinsatser 2022 – aktuell prognos 

 

   Verksamhetsledare (100% från 17 okt)    750 tsek 

 

   Mätning & uppföljning samt      

trygghetsarbete inkl hundsök     500 tsek 

 

Föreningssamarbeten, aktiviteter i Bro    410 tsek 

och feriejobb (Ung Kraft i Bro)  

 

Kommunikation samt övriga kostnader      85 tsek 

 

Summa               1 745 tsek 

 

 

Prioriteringar inför 2023 

● 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, gestaltning m m - 

baserat på Embrace-rapporter  
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● Satsning på kommunikation (bl a i sociala medier), medlemsrekrytering 

och bred involvering i projekt/arbetsgrupper 

● Fortsatt engagemang i feriejobbssatsningen Ung Kraft tillsammans 

med kommunen, även under andra lov än sommarlovet 

● Långsiktiga åtgärder mot sly och vildvuxna buskage (genom 

bortgrävning och gestaltning). Fördjupad och utökad klotterprevention. 

● Ökat engagemang från privata bostadsägare (BRF:er samt villaägare) 

och lokala företagare 

● Förbättrad samordning av olika aktörers aktiviteter i och runt Bro C,  

t ex Foodtruck Days. Placemaking/gestaltning kring Bro torg i 

samverkan med Omdaning Bro  

● Fler hundsök, trygghetsinventeringar av förråd/garage, trygghets-

besiktningar av allmänna utrymmen och bovärdsutbildningar 

● Fortsatt erbjudande om del av verksamhetsledarens arbetstid (25%) 

till kommunen för trygghetsinsatser i andra kommundelar, stöd vid 

utarbetande av kamerastrategi m m 

 

Förslag till Upplands-Bro kommun till budgetprocessen 2023 

 

Insatserna under de gångna åren har genomförts av en liten, resurseffektiv drift-                

organisation samt en rad olika projekt. Detta arbetssätt har visat sig bidra positivt  

till uppfyllelsen av kommunens mål och planer för Bro, och behöver utvecklas ytter-

ligare under 2023 och i fortsatt nära samverkan med kommunen.  

 

En rad satsningar och projekt enligt ovan pågår f n, medan andra nyligen beslutats 

och befinner sig i en uppstartsfas. Dessa insatser görs av och med ett brett spektrum 

av fastighetsägare, företagare och föreningar i Bro. De finansieras i huvudsak av 

medlemsavgifter men behöver också fortsatt stöd av kommunen. 

 

De största och viktigaste satsningarna är till sin natur långsiktiga, dvs fleråriga, och 

där behöver en ökad ambitionsnivå matchas av ökade resurser. Samtidigt ska 

konstateras att föreningen under 2022 har kunnat använda en del av det överskott 

som uppstod under 2020 och 2021 p g a den lägre aktivitetsnivå som då följde av 

pandemin.  

 

Kvarvarande del av överskottet bedöms både behövas och kunna användas under 

2023. Vår bedömning är mot den bakgrunden att kommunens stöd med fördel kan 

vara på samma nivå som i år. Vårt ödmjuka förslag är mot den bakgrunden ett 

oförändrat stöd om 450 tkr. 
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