PROTOKOLL
Trygghetsutskottet

1 (11)

Sammanträdesdatum:

2021-02-19

Distans via Teams, 2021-02-19 08:30 – 09:15

Plats och tid
Ajournering

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Fredrik Kjos, ordförande (M)
Hans Åberg, 1:a vice ordförande (L)
Mattias Peterson (C)
Annika Falk (S)
Mary Svenberg (S)
Katarina Olofsson (SD)

Jan-Erik Björk (KD)
Juan Chacon (S)
Närvarande ersättare

Martin Normark (L)
Rolf Nersing (S)

Ida Texell – Kommundirektör,
Sanna Ajaxén - Sekreterare,
Sara Wiesner - Sekreterare,
Camilla Stark - chef trygghet och prevention,
Magnus Nilsson - Polisen – Temaärende §4,
Torgny Söderberg - Polisen – Temaärende §4,
Helena Austrell - Politisk sekreterare Socialdemokraterna,
Emil Eneblad - Politisk sekreterare Sverigedemokraterna

Övriga deltagare

Mary Svennberg (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Digital justering 2021-02-22 kl. 08:30

Paragrafer

§§ 1 - 6

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

..................................................................
Fredrik Kjos (M)

Justerare

..................................................................
Mary Svenberg (S)

ANSLAG/BEVIS

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

Trygghetsutskottet

Sammanträdesdatum:

2021-02-19

Datum för anslags uppsättande:

2021-02-22

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

....................................................................
Sanna Ajaxén
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IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap)
med Kvinnojouren Anna
Dnr KS 20/0726

Beslut
Trygghetsutskottet ger kommundirektör i uppdrag att ta fram förslag på
Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Upplands-Bro kommun och
Kvinnojouren Anna, för beslut i Trygghetsutskottet senast den 29 oktober
2021.

Sammanfattning
Kvinnojouren Anna startades 2003 och är en ideell förening som är religiöst
och partipolitiskt obunden. Kvinnojouren Anna verkar för kvinnor och barns
rätt att leva utan våld, hot och förtyck. Föreningen erbjuder skyddat boende och
samtalskontakt för kvinnor utsatta för våld, hot och sexuella övergrepp samt
deras barn. Föreningen bedriver även utbildning, information och
opinionsbildning. Under 2021 påbörjar kvinnojouren en utveckling av en
ungdomsjour.
Kvinnojouren Annas styrelse önskar ingå ett Idéburet Offentligt Partnerskap
(IOP) med Upplands-Bro kommun för ett långsiktigt och hållbart samarbete
och en ömsesidighet gällande förväntningar och åtaganden.
Idag får kvinnojouren Anna årligen bidrag från Socialnämnden, om
sammanlagt cirka 750 000 kronor. Ett partnerskap kan garantera ett mer
långsiktigt ekonomiskt stöd, vilket i sin tur ger möjlighet till långsiktig
planering samt ett fördjupat och förtydligat samarbete. Kvinnojouren Anna har
beviljats bidrag till och med år 2021, varav man är intresserad av att ingå ett
IOP tidigast januari 2022.
Enheten för Trygghet och prevention, Kommunledningskontoret, ansvarar för
det preventiva uppdraget mot våld i nära relationer samt övergripande
viktimologiska frågor. Socialkontoret ansvarar för det åtgärdande arbetet med
våld i nära relation, att stötta våldsutsatta samt barn som bevittnar våld.
Samarbetet med kvinnojouren Anna kan fördjupas och förtydligas genom att
skapa ett idéburet offentligt partnerskap (IOP).
Dialog förs med andra kommuner och kvinnojourer som arbetar med IOP som
samverkansform. Tidigare dialog har också förts med upphandlingsenheten för
att säkerställa att det lagenligt är möjligt att ingå IOP med en kvinnojour.
Ett förslag på IOP tas fram avseende innehåll, ansvar för uppföljning av
partnerskapet, partnerskapets giltighetstid, omfattning av finansiering etc. Detta
förslag tas upp för beslut senast vid Trygghetsutskottets sammanträde den 29
oktober 2021.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 januari 2021

Förslag till beslut
Trygghetsutskottet ger kommundirektör i uppdrag att ta fram förslag på
Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Upplands-Bro kommun och
Kvinnojouren Anna, för beslut i Trygghetsutskottet senast den 29 oktober
2021.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag,
och finner att utskottet beslutar enligt det.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Socialchef

Utdragsbestyrkande
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Idéburet Offentligt Partnerskap med
Brottsofferjouren
Dnr KS 21/0084

Beslut
1. Upplands-Bro kommun tecknar avtal om IOP (Idéburet Offentligt
Partnerskap) med Brottsofferjouren i Stockholm-Gotland.
2. Avtalet löper från den 1 mars år 2021 till och med den 31 december år
2023 med möjlighet till förlängning till med den 31 december år 2026.
3. Enhetschef Trygghets- och preventionsenheten ges i uppdrag att teckna
avtal.

Sammanfattning
Brottsofferjouren (BOJ) har tidigare fått bidrag från Upplands-Bro kommun i
form av ett årligt föreningsbidrag. Kommunledningskontoret föreslår nu att
BOJ och kommunen från och med år 2021 ingår ett IOP-avtal.
Syftet med Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är att säkerställa att den
idéburna sektorn kan bedriva verksamhet som kommunen är i behov av och då
under ekonomiskt trygga och tydliga förhållanden. Ett IOP förutsätter att båda
parter bidrar till att en verksamhet kan bedrivas, att kommunen ger ekonomiska
grundförutsättningar och att den ideella parten bedriver nödvändig verksamhet.
Framtaget avtalsförslag syftar till att ge kommunens invånare trygghet genom
att tillsammans erbjuda stöd och hjälp till brottsutsatta och deras anhöriga.
Med syfte att bidra till goda förutsättningar för att uppfylla kommunens
uppgifter samt för att skapa en stabil och tydlig verksamhet föreslås att en
överenskommelse upprättas med Brottsofferjouren.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 januari 2021

•

Överenskommelse om IOP-avtal mellan Brottsofferjouren StockholmGotland och Upplands-Bro kommun

Förslag till beslut
1. Upplands-Bro kommun tecknar avtal om IOP (Idéburet Offentligt
Partnerskap) med Brottsofferjouren i Stockholm-Gotland.
2. Avtalet löper från den 1 mars år 2021 till och med den 31 december år
2023 med möjlighet till förlängning till med den 31 december år 2026.
3. Enhetschef Trygghets- och preventionsenheten ges i uppdrag att teckna
avtal.
Justerandes sign
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Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag,
och finner att utskottet beslutar enligt det.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Socialchef

Utdragsbestyrkande
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Handlingsplan mot våldsbejakande
extremism
Dnr KS 20/0647

Beslut
Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta:
1. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar handlingsplan
mot våldsbejakande extremism.
2. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger

Trygghetutskottet i uppdrag att följa upp samt göra mindre revideringar
i handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Sammanfattning
Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism antogs 2016.
Den är nu uppdaterad efter aktuella funktioner/verksamheter i kommunen.
Handlingsplanen är uppdaterad med information kring och kommunens
agerande vid eventuella terroråtervändare/barn till återvändare.
Handlingsplanen är också uppdaterad utifrån aktuell nationell och lokal
lägesbild och nationella stödfunktioner för att kunna fungera som stöd för de
tjänstemän i kommunen som kan vara i behov av denna handlingsplan i sitt
arbete med radikalisering och våldsbejakande extremism.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 februari 2021

•

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Dnr: KS 16/0034

•

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Dnr: KS 20/0647

Förslag till beslut
Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta:
1. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar handlingsplan
mot våldsbejakande extremism.
2. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger

Trygghetutskottet i uppdrag att följa upp samt göra mindre revideringar
i handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Justerandes sign
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Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag,
och finner att utskottet beslutar enligt det.
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Rapporter

1.

Embrace - Veckolägesbild v. 51-3

2.

Embrace rapport - Veckolägesbild v 44-46

Temaärende – Polisen informerar om trygghetsläget i kommunen
Torgny Söderberg och Magnus Nilsson från Polisen informerar
Trygghetsutskottet om polisens åtagande gränskontroll, den lokala närvaron,
avhopparverksamhet, brottsutveckling och trygghetsläget i kommunen.

Kommundirektörens rapport
•

Kommunens pågående projekt och brottspreventiva arbete i
verksamheter för kultur och fritid, skola samt socialtjänst för barn och
unga.

Covid-19
• Organisering

Justerandes sign

•

Statistik

•

Vaccination

•

Analysarbete

Utdragsbestyrkande
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Delegationsbeslut
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