
Kallelse 2018-11-26

Brottsförebygganderådet
Tid Plats
08:00-10:00 Leken

Övriga
Martin Willén, Kommundirektör
Harmen Rebel, Säkerhetsstrateg
Tomas Andersson, Tf förvaltningschef
Monica Skantz, Förvaltningschef kultur- och bildningsnämnden
Linda Kirrander, Utredningssekreterare

För att öka tillgängligheten vid kommunala arrangemang uppmanar Lekebergs kommun alla 
deltagare att undvika parfym-, rakvatten – och röklukt så att så många som möjligt ska kunna 

delta.
Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 

dofter.

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Håkan Söderman (M)
Kjell Edlund (S)
Henrik Hult (C)
Berth Falk (S)
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1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

En justerare behöver utses att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

Förslag till beslut

xx väljs att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.
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2 – Information från polisen Föredragande  

Ärendebeskrivning

Under denna punkt får brottsförebyggande rådet aktuell information från polisen.

Förslag till beslut

Brottsförebyggande rådet lägger informationen från polisen till handlingarna.

Sida 3 av 7



Kallelse 2018-11-26

3 – Arbete med medborgarlöfte Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lokalpolisområde Örebro och Lekebergs kommun skall under perioden samverka kring att 
medborgarlöften genomförs i Lekebergs kommun. Medborgarlöftena skall ha sin grund i lokala 
problembilder som medborgarna upplever. Resurser skall avsättas för att inhämta medborgarnas 
synpunkter och därefter kartlägga, analysera och genomföra åtgärder i medborgarlöftets anda. 
Uppföljning av åtgärderna ska ske löpande. Medborgartöften skall kommuniceras till medborgarna.

Under denna punkt informeras brottsförebyggande rådet om planeringen kring medborgarlöftet för 
2019.

Förslag till beslut

Brottsförebygganderådet lägger informationen om medborgarlöftet till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Samverkanöverenskommelse mellan Lekebergs kommun och Polisen 2018-2019
 Medborgarlöfte Lekebergs kommun 2018
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4 – Diskussion - Strategi för 
brottsförebyggande arbete i Lekebergs 
kommun 

Föredragande Harmen Rebel 

Ärendebeskrivning

Diskussionspunkt.
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5 – Lägesbild Lekebergs kommun Föredragande Harmen Rebel 

Ärendebeskrivning

Säkerhetsstrateg Harmen Rebel informerar om aktuell lägesbild i Lekebergs kommun.

Förslag till beslut

Brottsförebygganderådet lägger informationen om lägesbilden i Lekebergs kommun till 
handlingarna.
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6 – Återkoppling trygghetsvandringar Föredragande  

Ärendebeskrivning

Folkhälsoutskottet och folkhälsoteamet har under 2017 genomfört ett antal trygghetsvandringar i 
Lekebergs kommun.

Folkhälsoutskottet önskar återkoppling och synpunkter på föreslagna åtgärder utifrån resultatet av 
trygghetsvandringarna.

Förslag till beslut

Brottsförebyggande rådet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll Trygghetsvandringarna BRÅ
 Återkoppling av Trygghetsvandringar 2017
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