
Protokoll 2019-06-05

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

Övriga
Harmen Rebel (Säkerhetsstrateg)
Martin Willen (Kommundirektör)
Maria Gille (Kultur- och fritidschef)
Harmen Rebel (Säkerhetsstrateg)
Madeléne De Bésche (Säkerhetsstrateg)
Maria Eck (Verksamhetscontroller)
Johanna Johansson (Polis)
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§8-14

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Jonas Hansen (KD)

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Jonas Hansen (KD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-06-05

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Brottsförebygganderådet
Sammanträdesdatum 2019-06-05

Datum för överklagan 2019-06-10 till och med 2019-07-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Protokoll 2019-06-05

Justerare signatur

Ärendelista
§8 Val av justerare
§9 Uppföljning av medborgarlöfte
§10 Lägesbild
§11 Information från polisen
§12 Information från Lekebergs kommun
§13 Information om sommaren med fokus på Lanna badgruva
§14 Övrigt
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Protokoll 2019-06-05

Justerare signatur

§8 - Val av justerare

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 2019-06-05

Justerare signatur

§9 - Uppföljning av medborgarlöfte

Ärendebeskrivning

Uppföljning av det medborgarlöfte som skrevs under av kommunen och polisen 2019.

 

Förslag till beslut

Brottsförebyggande rådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Brottsförebyggande rådet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Uppföljning medborgarlöfte mars-junipptx - (75330)
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Protokoll 2019-06-05

Justerare signatur

§10 - Lägesbild

Ärendebeskrivning

Säkerhetsstrateg Harmen Rebel informerar tillsammans med polisen om den aktuella 
lägesbilden i Lekebergs kommun.

Förslag till beslut

Brottsförebyggande rådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Brottsförebyggande rådet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Lägesbild mars-juni - (75332)
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Protokoll 2019-06-05

Justerare signatur

§11 - Information från polisen

Ärendebeskrivning

Under denna punkt får brottsförebyggande rådet aktuell information från polisen om deras 
verksamhet i Lekebergs kommun.

Förslag till beslut

Brottsförebyggande rådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Brottsförebyggande rådet lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2019-06-05

Justerare signatur

§12 - Information från Lekebergs kommun

Ärendebeskrivning

Föredragning av säkerhetsstrateg Harmen Rebel om aktuella samt kommande händelser inom 
kommunens verksamhet.

Förslag till beslut

Brottsförebyggande rådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Brottsförebyggande rådet lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2019-06-05

Justerare signatur

§13 - Information om sommaren med fokus på Lanna badgruva

Ärendebeskrivning

Presentation av Maria Gille angående åtgärder inför sommaren 2019.

Förslag till beslut

Brottsförebyggande rådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Brottsförebyggande rådet lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2019-06-05

Justerare signatur

§14 - Övrigt

Ärendebeskrivning

Polisen: Information om Mullhyttans bildemontering. En kontroll genomförs tillsammans 
med arbetsmiljöverket.

Beslut

Brottsförebyggande rådet lägger informationen till handlingarna.
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