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Ordförande

_________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare

_________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare

_________________________________________________________________
Linda Kirrander
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LEKEBERGS KOMMUN
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum

Brottsförebygganderådet
2018-11-26

Datum för överklagan

2018-12-10

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunhuset i Fjugesta

till och med 2019-01-01

________________________
Linda Kirrander

Justerare signatur
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Ärendelista
§15
§16
§17
§18
§19
§20
§21

Val av justerare
Information från polisen
Arbete med medborgarlöfte
Diskussion - Strategi för brottsförebyggande arbete i Lekebergs kommun
Lägesbild Lekebergs kommun
Återkoppling trygghetsvandringar
Inbjudan till BF-utbildningar 2019 från Länsstyrelsen

Justerare signatur
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§15- Val av justerare
Ärendebeskrivning
En justerare behöver utses att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

Förslag till beslut
xx väljs att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.

Beslut
Berth Falk (S) väljs att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.

Justerare signatur

Sida 4 av 10

Protokoll

2018-11-26

§16- Information från polisen
Ärendebeskrivning
Polis Per Nylén informerar brottsförebyggande rådet kring aktuell information.

Förslag till beslut
Brottsförebyggande rådet lägger informationen från polisen till handlingarna.

Beslut
Brottsförebyggande rådet lägger informationen från polisen till handlingarna.

Justerare signatur
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§17- Arbete med medborgarlöfte
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 av polisen
om planeringen kring medborgarlöftet för 2019.

Förslag till beslut
Brottsförebygganderådet lägger informationen om medborgarlöftet till handlingarna.

Beslut
Brottsförebygganderådet lägger informationen om medborgarlöftet till handlingarna.

Beslutsunderlag



Samverkanöverenskommelse mellan Lekebergs kommun och Polisen 2018-2019 - (KS 18458-1)
Medborgarlöfte Lekebergs kommun 2018 - (KS 18-457-1)

Justerare signatur
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§18- Diskussion - Strategi för brottsförebyggande arbete i
Lekebergs kommun
Ärendebeskrivning
Brottsförebyggande rådet ska tas fram en Strategi för brottsförebyggande arbete i Lekebergs
kommun varför punkter diskuterades:
1. Lekebergs kommun arbetar kunskapsbaserat med brottförebyggande frågor, det betyder att
kommunen tar hänsyn till relevant forskning och dokumenterar och utvärderar insatserna.
2. Vilka relevanta dokument finns i kommunen? (brottsförebyggande/trygghesskapande)
3. Vilka resurser och organisationer har kommunen i det brottsförebyggande arbetet?
4. Vilka resurser och organisationer har kommunen i det brottsförebyggande arbetet?
5. Vilka prioriteringar?

Beslut
Brottsförebyggande rådet lägger informationen till handlingarna.

Justerare signatur
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§19- Lägesbild Lekebergs kommun
Ärendebeskrivning
Polis Per Nylén ger informerar om aktuell lägesbild i Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Brottsförebygganderådet lägger informationen om lägesbilden i Lekebergs kommun till
handlingarna.

Beslut
Brottsförebygganderådet lägger informationen om lägesbilden i Lekebergs kommun till
handlingarna.

Justerare signatur
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§20- Återkoppling trygghetsvandringar
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.

Beslut
Brottförebyffande rådet uppdrar till säkerhetsstrateg Harmen Regel att utifrån diskussionen
svara Fokhälsoutskottet.

Beslutsunderlag



Protokoll Trygghetsvandringarna BRÅ - (58737)
Återkoppling av Trygghetsvandringar 2017 - (59018)

Justerare signatur
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§21- Inbjudan till BF-utbildningar 2019 från Länsstyrelsen
Ärendebeskrivning
Vid två tillfällen under våren 2019 erbjuder länsstyrelserna i Mellansverige i samverkan med
Örebro universitet, ett kunskaps- och inspirationsseminarium om brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete. Syftet med dagarna är att ge dig ökade kunskaper om hur du/ni kan
utveckla det lokala brottsföre-byggande arbetet till att bli mer strukturerat och
kunskapsbaserat. Exempel på innehåll: Social och situationell prevention, kartläggning,
lägesbild, orsaks-analys, val av insatser, uppföljning och återkoppling.
Se mer information i bifogad inbjudan.

Beslut
Brottsförebyggande rådet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag


Inbjudan till BF-utbildningar 2019 Fler som behöver kunskap om brottsförebyggande arbete?
- ()

Justerare signatur
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