
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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Val av justerare

§8

   



Uppföljning av medborgarlöfte

§9

   



2019-06-05, Johanna Johansson, kommunpolis, 
Madelene De Besche, Harmen Rebel Lekebergs kommun

Medborgarlöfte Lekeberg



2
 2019-06-04

Lanna badgruva

• Polisen och Lekebergs kommun har fortsatt samverka 
kring frågor gällande badgruvan.

• Polisen har haft tillsyn vid badgruvan.
• Information kring badgruvan började komma in i april.
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 2019-06-04

Trafiksäkerhet

• Polisen har haft nio stycken trafikkontroller i Lekebergs 
kommun.

• Trafikkontrollerna har delvis varit riktade mot det som 
framkommer i lägesbilden.



4
 2019-06-04

Samverkan

• Polisen och Lekebergs kommun har fortsatt arbetet med 
att utveckla samverkansformerna, framförallt den 
gemensamma lägesbilden.



5
 2019-06-04

Narkotika/Alkohol

•  Polisen har haft en narkotikainsats i Lekebergs kommun:

             - Sex misstankar om narkotikabrottslighet.
             - En anmälan till socialtjänsten enligt LVM 6§.
             - Ca 100 gram cannabis i beslag.



6
 2019-06-04

Tillgänglighet

• Områdespoliser har bemannat mottagningen i 
kommunhuset.

• Man har bland annat tagit upp anmälningar, medlat, tagit 
emot tips samt gett stöd och rådgivning.



Lägesbild

§10

   



SAMLAD LÄGESBILD – Lekebergs kommun 

Lägesbildens syfte är att verksamheter som kan påverka tryggheten ska ha en gemensam lägesbild. I lägesbilden läggs information in som kan 

delas med berörda verksamheter och som inte ska peka ut enskilda individer. Lägesbilden baseras på olika informationskällor. 

 

Lägesbild  period:1/3-31/5 2019 

17/3OOktober11110/3110/3122

4/9 

 

Utförd 2019-06-04 
 

INFORMATION  
 

 

Beskriv den övergripande 

lägesbilden i kommunen 

 

 
  

Skadegörelser: Brottskod 1201-1211, 1301 
 

  Nygatan Fjugesta, bilbrand (april) 

 Tegelgatan Fjugesta, brand i lövhög (april) 

 Sveavägen Fjugesta, skadegörelse fastighet (maj) 

Inbrott i bostad: Brottskod 9801-9802, 0857, 0874 

 Stöld genom inbrott i Villa/radhus/lägenhet (9801-9802): 2   (mars och april) 

 Försök till stöld genom inbrott i villa/radhus (0857): 0               

 Försök till stöld genom inbrott i lägenhet (0874): 0                   

Inbrott i allmänverksamhet m.m. Brottskod 0811-0823 

 Vattenhindersgatan Vintrosa, stöld ur byggcontainer 

Anmälda våldsbrott utomhus 

 

Trafik  Centrala Fjugesta  - bilar framförs i hög hastighet (mars) 

 Korsningen LV536-LV534 Luggavi/Hackvad - morgon- och 

eftermiddagstrafiken hög hastighet på 50km sträckan (mars) 

 Hidinge skola och förskola - tung trafik och höga hastigheter (mars) 

 Fjugesta, mycket A-traktorer (april) 

 Fjugesta, bilar som kör för fort (april) 

 Fordonsbuller (från t ex A-traktorer) på torget i Fjugesta, parkeringen bakom 

Coop i Fjugesta och parkeringen nedanför Lekebergsskolan (maj) 

Övrigt  Lannabadet, ofredande/man visat sitt könsorgan (april) 

 Lannabadet, stök runt grillplats (april) 

 Storgatan Fjugesta, tillhåll och nedskräpning sker under nätterna bakom 

fastigheten Käppen, ölburkar och spritflaskor får plockas upp varje 

morgon (april) 

 Flera inbrott i förråd i kommunen (maj) 

 Det går vissa rykten på Lekebergsskolan bland annat om alkohol och något 

bråk (maj) 

 Ungdomssamlingar runt fritidsgårdar när de har öppet. I Mullhyttan 

förekommer det nedskräpning i samband med det (maj). 

 Förskolan Tummeliten i Fjugesta har besök på deras gård under helger och 

man har rivit upp planteringar och kastat bort dekorationer som barnen på fsk 

har gjort (maj) 

 EPA-träff i Mullhyttan 31/5 (maj) 
 

Utblick Örebro  
 



SAMLAD LÄGESBILD – Lekebergs kommun 

Lägesbildens syfte är att verksamheter som kan påverka tryggheten ska ha en gemensam lägesbild. I lägesbilden läggs information in som kan 

delas med berörda verksamheter och som inte ska peka ut enskilda individer. Lägesbilden baseras på olika informationskällor. 

 

EVENEMANG  

 
,  

VERKSAMHETER PÅ FÄLTET UNDER KOMMANDE MÅNAD 

Aktör Område Tid Verksamhet 

Nattvandrarna Lekeberg Fredag Vandrar i mån av tid 

    

Föreningar mm    

    

 



Information från polisen

§11

   



Information från Lekebergs kommun

§12

   



Information om sommaren med fokus på Lanna badgruva

§13

   



Övrigt

§14
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