
Protokoll 2019-03-25

Brottsförebygganderådet
Tid Plats Plats
10:15-12:00 Trollkarlen Location  

Övriga
Harmen Rebel (Säkerhetsstrateg)
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Monica Skantz (Förvaltningschef Kultur och Bildningsförvaltningen)
Ann-Marie Gustafsson (Förvaltningschef Socialförvaltningen)
Anders Johansson (Kurator på öppenvården)
Johanna Johansson (Polisen)
Annika Laestadius (Polisen)

Protokollet innehåller paragraferna §§1-7

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Jonas Hansen

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Jonas Hansen (KD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-03-25

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Brottsförebygganderådet
Sammanträdesdatum 2019-03-25

Datum för överklagan 2019-03-28 till och med 2019-04-19

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Protokoll 2019-03-25

Justerare signatur

Ärendelista
§1 Val av justerare
§2 Information från Polisen
§3 Information från Lekebergs kommun
§4 Uppföljning medborgarlöfte 2018
§5 Presentation av det nya medborgarlöftet

§6 Presentation av Anders Johansson och Emma Lindkvist om uppsökande 
verksamheten inom SON

§7 Lägesbild
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Protokoll 2019-03-25

Justerare signatur

§1- Val av justerare

Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

xx väljs att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.

Beslut

Jonas Hansen (KD) väljs att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.
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Protokoll 2019-03-25

Justerare signatur

§2- Information från Polisen

Ärendebeskrivning

Under denna punkt får brottsförebyggande rådet aktuell information från polisen.

Förslag till beslut

Brottsförebyggande rådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Brottsförebyggande rådet lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2019-03-25

Justerare signatur

§3- Information från Lekebergs kommun

Ärendebeskrivning

Föredragning av kommunens säkerhetsstrateg Harmen Rebel.

Förslag till beslut

Brottsförebyggande rådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Brottsförebyggande rådet lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2019-03-25

Justerare signatur

§4- Uppföljning medborgarlöfte 2018

Ärendebeskrivning

Uppföljning av det medborgarlöfte som skrevs under av kommunen och polisen 2018.

Förslag till beslut

Brottsförebyggande rådet lägger informationen om medborgalöftet till handlingarna.

Beslut

Brottsförebyggande rådet lägger informationen om medborgalöftet till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Uppföljning medbogarlöfte 2018 - (71250)
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Protokoll 2019-03-25

Justerare signatur

§5- Presentation av det nya medborgarlöftet

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. Medborgarlöften skall 
kommuniceras till medborgarna.

Under denna punkt presenteras det nya medborgarlöftet för 2019 som framtagits i samråd 
mellan kommunen och polisen.

Förslag till beslut

Brottsförebyggande rådet lägger informationen om medborgarlöftet till handlingarna.

Beslut

Brottsförebyggande rådet lägger informationen om medborgarlöftet till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Medborgarlöfte Lekebergs kommun 2019 för påseende(KS 19-138-1) - (71248)

Page 8 of 10



Protokoll 2019-03-25

Justerare signatur

§6- Presentation av Anders Johansson och Emma Lindkvist om 
uppsökande verksamheten inom SON

Ärendebeskrivning

Emma Lindkvist fick utgå. Anders Johansson genomför presentationen på egen hand.

Förslag till beslut

Brottsförebyggande rådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Brottsförebyggande rådet lägger informationen till handlingarna.

Rådet beslutar att ge Anders Johansson och Harmen Rebel i uppdrag att följa upp resultatet av 
LEFA (Lekebergs förebyggande arbete) och fältarbete till rådets sammanträde under tredje 
kvartalet.
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Protokoll 2019-03-25

Justerare signatur

§7- Lägesbild

Ärendebeskrivning

Säkerhetsstrateg Harmen Rebel och polisen informerar om aktuell lägesbild i Lekebergs 
kommun.

Förslag till beslut

Brottsförebyggande rådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Brottsförebyggande rådet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 LägesbildBRÅmars - (71249)
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