
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.
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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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Samverkansöverenskommelse för åren 2018-2019

Lokalpolisområde Örebro och Lekebergs kommun upprättar denna överenskommelse för att öka
tryggheten, genomföra brottsförebyggande åtgärder samt brottsbekämpning i samverkan.

Syftet med denna överenskommelse är att:

• Öka kommunens attraktionskraft i form av trygghet.
• Minska brottsligheten.

• Lokalt förankra polisverksamheten och det lokala brottsförebyggande arbetet i kommunen
utifrån en gemensam lägesbild med en tydlig ansvarsfördelning.

Förutsättningar för effektiv samverkan

Lokalpolisområde Örebro och Lekebergs kommun förbinder sig att prioritera den uppbyggda
strukturen för samverkan och de åtgärder som beslutas i samverkansöverenskommelsen.

För att säkerställa ett långsiktigt fungerade arbete har lokalpolisområdet och kommunen avdelat
brottsförebyggande samordningstjänster för samverkansuppdraget.

Lokalpolisområde Örebro garanterar tjänster:

• Områdespolis

• Kommunpolis

Lekebergs kommun garanterar tjänster:

• Samordnare för Lekebergs Brottsförebygganderåd (BRÅ).

• Samordnare för förebyggande arbete avseende droger och våldsbejakande extremism.

Beslutade samverkansformer

Lekebergs Brottsförebygganderåd (BRÅ)

Kommunstyrelsen är huvudman för verksamheten. BRÅ är en organiserad samverkan mellan
kommunen och polisen. Uppdraget är att öka tryggheten och minska brottsligheten genom fördjupad
samverkan. Uppföljning sker inom ramen för verksamheten.

BRÅ skall sammanträda fyra gånger per år. Rådet består av:
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• Kommunstyrelsens ordförande

• Ordförande kultur- och bildningsnämnden
• Ordförande vård- och omsorgsnämnden
• Två representanter från oppositionen
• Kommundirektör

• Förvaltningschef kultur- och bildning
• Förvaltningschef vård- och omsorg
• Polisen

Polisen representeras av Lokalpolisområdeschef Örebro alt. Kommunpotis. Utsedda representanter
skall ha beslutsmandat inom sin verksamhet.

Polisen och Kommunen har speciellt utsedda tjänstemän för att samordna arbetet.

Samordning av receptionsverksamhet

Lokaipolisområde Örebro och Lekebergs kommun kommer under 2018 att utveckla arbetet kring en
gemensam reception(kommun/polis) som ska tas i bruk under 2018.

Samverkansmöten för en gemensam lägesbild gällande trygghet

En viktig del i samverkan är att upprätta en gemensam lägesbild mellan polisen och kommunen.

Polisen och kommunen förbinder sig att avsätta tid för upprättande av en gemensam lägesbild och
samordning av arbetet mot lokala problembilder vid fyra tillfällen per år.

Medborgarlöften

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.
Beslut angående medborgarlöften tas i BRÅ eller av kommunstyrelsen.

Lekebergs kommun och lokalpolisområde Örebro ska gemensamt utveckla samverkan mellan skola,
polis, socialtjänsten och fritidsverksamhet. Arbetet ska mynna ut i en handlingsplan där de olika
rollerna och målet med samverkan tydliggörs samt riktlinjer för olika mötesforum.
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Våldsbejakande extremism/Social Oro

Lekebergs kommun har tagit fram ett policydokument och en handlingsplan för arbetet med
våldsbejakande extremism och social oro.

Ekonomi

Om inget annat överenskommes, svarar lokalpolisområde Örebro och Lekebergs kommun var för sig
för sina egna kostnader.

Ansvariga

För att säkerställa samverkan, utveckling och beslut att gemensamma operativa åtgärder genomförs
ansvarar Lokalpolisområdeschef i Örebro och Kommunchefi Lekeberg.

Uppföljning

Uppföljning av avtalet skall ske oktober 2019 i samband med att nytt avtal skall påbörjas.

Deluppföljning skall ske i maj 2019. Revidering kan ske vid behov. Ansvaret för att kalla till
uppföljningsmöte åligger Lekebergs kommun.

2018-ö^-ö^

Lekebergs kommun

2018- 0'^ - ^.G

Lokalpolisområde Örebro

Wendla Thorste n

Kommunstyrelsens ordförande

Annika Laestadius

Lokalpolisområdeschef
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Medborgarlöfte Lekebergs kommun 2018

INLEDNING/BAKGRUND

Polisens inriktning är att bedriva arbetet närmare medborgarna och i samverkan med
lokalsamhället. Lokalpolisområde Örebro och Lekebergs kommun ska fortsätta
utvecklas i sin samverkan. Genom gemensamma medborgarlöften kommer
medborgarna och Lekebergs lokala problembilder i fokus. Medborgarlöften som en
operativ samverkansmetod är beslutad i samverkansöverenskommelsen för 2018-2019

och är en viktig del i det gemensamma trygghetsarbetet.

Lokalpolisområde Örebro och Lekebergs kommun kommer att upprätta ett samverkansforum
som kommer att äga rum ca 4 gånger/år där en gemensam lägesbild upprättas. Syftet är att
uppmärksamma trygghetsproblem som påverkar medborgarna och verksamheter och därefter
effektivt samordna det operativa arbetet för att öka tryggheten.

LÄGESBILD

Boende i kommunen önskar mer närvaro av polis genom en öppen reception samt ökad
synlighet av polis i lokalsamhället i allmänhet. Oro föreligger kring missbrukare som vistas i
centrum och den brottslighet som hänger ihop med ovan nämnda problematik samt ungdomar
som framför motordrivna fordon i hög fart inne i centrum.

MEDBORGARLÖFTET

Syftet med löftet är att parterna ska utveckla och konkretisera arbetet med trygghet i området
med inriktning på:

• Inbrott i bostad

• Tillgänglighet

• Uppkommen problembild

En grundförutsättning för ett framgångsrikt arbete är att aktörerna har en långsiktig förmåga
att förmedla och ta emot information, har närvaro samt finns tillgängliga med god service för
medborgarna.

ÖKAD NÄRVARO och TILLGÄNGLIGHET
Utveckla receptionsverksamheten med ökad
till än Ii het

Närvaro i samverkansforum i området samt löpande
kontakt med skola fritid HVBhem

Insatser mot aktuell problembild

UTFÖRARE

Polis/Kommun

Polis

Polis/Kommun

ANSVARIG

Polis/Kommun

Polis

Polis
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Utveckla grannsamverkan

Genomföra trygghetsvandring
Polis/Kommun

Kommun/Polis

Polis

Kommun

TIDSRAM/UPPFÖUNING

Varje utförare upprättar en aktivitetsplan över året med löpande uppföljning.

Aktiviteter skall påbörjas senast mars 2018 och pågå till och med december 2018.
Uppföljning sker kvartalsvis av parterna, samt i Lekebergs brottsförebyggande råd februari
2019.

De åtgärder och insatser som genomförs 2018 skall kommuniceras ut till de boende.

2 - 2018- 0'7?"U

Wendla Thorstensson

Kommunstyrelsens
ordförande

Lekebergs kommun

Annika Laestadius

Lokalpolisområdeschef

Lokalpolisområde Örebro
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Återkoppling 
trygghetsvandringar
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Trygghetsvandringar i Lekeberg 2017 

För åtgärder som åligger BRÅ 
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Trygghetsvandringar ur barns perspektiv 
 

Folkhälsoutskottet gav Sydnärkes Folkhälsoteam i uppdrag att genomföra trygghetsvandringar i Lekebergs kommun i följande orter: Fjugesta, 

Lanna och Mullhyttan. Sex trygghetsvandringar planerades, två i varje ort, en under dagtid och en under kvällstid. Det beslutades att 

trygghetsvandringarna skulle genomföras med barns perspektiv som utgångspunkt. Utifrån detta etablerades ett samarbete med skolor på berörda 

orter. Elever från årskurs fyra fick märka ut på kartor vilka platser de upplevde trygga/otrygga samt vilka vägar de ofta rörde sig på. I samband 

med dessa tillfällen genomfördes även en skolvandring som en övning i att tänka kring trygghet, och resultaten av dessa återkopplades till 

rektorerna. Barnens markeringar på kartorna blev sedan grunden till rutten för vandringarna. Barnen gick sedan på dagsvandringarna under 

skoltid tillsammans med övriga inbjudna (politiker, beslutsfattare, tjänstepersoner, medborgare osv) och de bjöds även in till att delta under 

kvällsvandringarna tillsammans med sina föräldrar. Majoriteten av kommentarerna i protokollet kommer från barnen. Kommentarer och 

språkbruk som barnen använt har därför bevarats i så stor utsträckning det går, exempelvis ord som ”läskigt”.  

 

 På dagsvandringen i Fjugesta deltog: en skolklass i åk 4 från Lekebergsskolan och deras lärare samt 1 kommunpolitiker, en representant 

från LeBo och en reporter från NA. I Fjugesta genomfördes kvällsvandringen med polisen och en kommunpolitiker. 

 På dagsvandringen i Lanna deltog: En skolklass i åk 4 från Hidinge skola och deras 2 lärare samt 2 kommunpolitiker och en representant 

från LeBo. I Lanna genomfördes kvällsvandringen tillsammans med kommunens säkerhetsstrateg samt en kommunpolitiker. 

 På dagsvandringen i Mulhyttan deltog: En skolklass i åk 4 från Mullhyttans skola och deras lärare samt 1 kommunpolitiker, en 

representant från LeBo, tjänsteperson från Teknik- och Service, säkerhetsstrateg i kommunen och en medborgare. I Mullhyttan ställdes 

kvällsvandringen in på grund av för lågt deltagande. 
 

 

Plats 
 

 

Problem 
 

 

Förslag på åtgärd 
 

 

Ansvar 
 

 

Pris 
 

Status  

Generellt, 
Fjugesta 
 
 
 

Känns otryggt att det har börjat 
hända saker (en clown som 
skrämmer folk) och att polisen 
inte finns här alls 

Mer polisnärvaro BRÅ   

Vägen som går 
bredvid skolan, 
mellan deras 

Bilar kör hela tiden trots 
körförbud. Läskigt eftersom man 
kanske leker där, eller springer ut 

 BRÅ   
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fotbollsplan och 
hockey-rink, 
Fjugesta 

 
 
 

för att hämta bollar från 
fotbollsplan 

Torget, 
Fjugesta 

Clowner som busade så det blev 
läskigt. Vuxna och ungdomar som 
sitter på torget och röker och 
dricker. Clowner kommer nu i år. 
Dålig belysning vid torget. 

 

 

Förbättra belysningen BRÅ 
 
Belysning Teknik och service 
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Lekebergs kommun Kontakt Organisationsnr Bankgiro
Bangatan 7 Information.lekeberg@lekeberg.se 212000-2981 5924-3360
716 81 FJUGESTA Tfn: 0585-487 00

Återkoppling av Trygghetsvandringar 2017,
Lekebergs kommun

Folkhälsoutskottet gav Sydnärkes Folkhälsoteam i uppdrag att genomföra 
trygghetsvandringar i Lekebergs kommun under 2017. Folkhälsoteamet föreslog 
att årets vandringar skulle ta barns perspektiv som utgångspunkt, med fokus på 
barns väg till och från skola samt fritidsaktiviteter. Sex vandringar har genomförts, en 
dagtid och en kvällstid i respektive ort. Protokoll har sammanställts och åtgärderna 
har fördelats till respektive ansvarig aktör. 

Folkhälsoutskottet bifogar protokollen till respektive aktör och önskar återkoppling 
med era synpunkter på de föreslagna åtgärderna. Återkopplingen behöver ske senast 
den 30 november 2018.  Använd matrisen i protokollet för era kommentarer.

På uppdrag av Folkhälsoutskottet i Lekebergs kommun

Ilina Losund
Utredningssekreterare
Kommunstyrelseförvaltningen
Lekebergs kommun
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