
Protokoll 2018-05-21

Brottsförebygganderådet (BRÅ)
Tid Plats Plats
10:30-12:00 Multen Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Harmen Rebel (Säkerhetsstrateg)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Jan-Åke Stolt Karlsson (Tf förvaltningschef kultur- och bildningsnämnden)
Tomas Andersson (Tf förvaltningschef)
Ida Klingzell (Regional brottsförebyggande samordnare, Länsstyrelsen )

Protokollet innehåller paragraferna §§6-9

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M)
Kjell Edlund (S)
Henrik Hult (C)
Berth Falk (S)
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Brottsförebygganderådet (BRÅ)
Sammanträdesdatum 2018-05-21

Datum för överklagan 2018-06-04 till och med 2018-06-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§6 Val av justerare
§7 Information från Länsstyrelsen
§8 Lägesbild Lekeberg 2018
§9 Avstämning medborgarlöfte/samverkansöverenskommelse
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§6- Val av justerare

Ärendebeskrivning

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

Beslut

Berth Falk (S) väjs att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§7- Information från Länsstyrelsen

Ärendebeskrivning

Information från Länsstyrelsen om det nationella brottsförebyggande programmet samt 
länsstyrelsens uppdrag med regional samordning av det brottsförebyggande arbetet.

Förslag till beslut

Brottsförebygganderådet lägger informationen från Länsstyrelsen till handlingarna.

Beslut

Brottsförebygganderådet lägger informationen från Länsstyrelsen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tillsammans mot brott - ett nationellt brottsforebyggande program - (58682)
 Presentation från Länsstyrelsen till BRÅ - (58966)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§8 - Lägesbild Lekeberg 2018 (KS 18-552)
Ärendebeskrivning

Säkerhetsstrateg, Harmen Rebel, informerar tillsammans med Polisen om aktuell lägesbild i 
Lekebergs kommun.

En lägesbild Lekeberg - Trygghetsarbete mellan Lekebergs kommun och Polisen har tagits fram och 
presenteras på sammanträdet. Synpunkter på materialet ska skickas till Harmen.

Beslut

Brottsförebygganderådet lägger informationen om lägesbilden i Lekebergs kommun till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Presentation Lägesbild maj 2018 - (KS 18-552-1)
 Lägesbild Lekeberg arbetsordning - (58974)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§9- Avstämning medborgarlöfte/samverkansöverenskommelse

Ärendebeskrivning

Lokalpolisområde Örebro och Lekebergs kommun har upprättat samverkansöverenskommelsen för 
att öka tryggheten, genomföra brottsförebyggande åtgärder samt brottsbekämpning i samverkan.

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som 
viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Efter samverkansöverenskommelsen 2016 – 2017 
behövdes en ny överenskommelse. Samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftet bidrar till 
en dialog mellan Polisen, Lekebergs kommun och medborgare. Det ökar förtroendet för polisen, har 
positiva effekter på upplevd trygghet och leder till minskad brottslighet.

Förslag till beslut

Brottsförebygganderådet lägger informationen om medborgarlöfte och 
samverkansöverenskommelsen till handlingarna.

Beslut

Brottsförebygganderådet

1. lägger informationen om medborgarlöfte och samverkansöverenskommelsen till handlingarna.

2. uppdrar till Polisen att till nästa sammanträde ta fram ett förslag på hur medborgarlöfte för 2019 
ska tas fram.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte 2018 - (58369)
 Samverkanöverenskommelse mellan Lekebergs kommun och Polisen 2018-2019 - (KS 18-458-

1)
 Medborgarlöfte Lekebergs kommun 2018 - (KS 18-457-1)

Paragrafen är justerad
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