
Protokoll 2016-09-28

Brottsförebygganderådet (BRÅ)
Tid Plats
10:00-10:45 Multen, kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Annika Laestadius (Polisen)
Mona Olofsson (Polisen)
Per Örtgård (Polisen)

Protokollet innehåller paragraferna §§12-16

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M)
Kjell Edlund (S)
Michael Larsson (S)
Henrik Hult (C)
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Protokoll 2016-09-28

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Brottsförebygganderådet (BRÅ)
Sammanträdesdatum 2016-09-28

Datum för överklagan 2016-09-30 till och med 2016-10-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-09-28

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§12 Val av justerare
§13 Information - Polisen
§14 Information - Förvaltningar
§15 Information - Säkerhetssamordnaren
§16 Samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Lekebergs kommun
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Protokoll 2016-09-28

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§12- Val av justerare
Ärendebeskrivning
Justering sker den 29 september.

Beslut
Kjell Edlund (S) utses till justerare.
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Protokoll 2016-09-28

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§13- Information - Polisen
Ärendebeskrivning
Under denna punkt informerar Polisen.

Samverkansöverenskommelserna mellan kommunen och Polisen är på gång, så även 
medborgarlöften.

Förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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Protokoll 2016-09-28

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§14- Information - Förvaltningar
Ärendebeskrivning
Under denna punkt informerar förvaltningarna.

Förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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Protokoll 2016-09-28

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§15- Information - Säkerhetssamordnaren
Ärendebeskrivning
Under denna punkt informerar säkerhetssamordnaren.

Angående räddningstjänstens utryckningar. Statistik från 1 juni tom den 16 september har det varit 
35 larm. De flesta (14 st) är automatlarm, mest på boenden pga matlagning. 3 bränder ute och 3 
bränder i byggnader. Det har varit 7 trafikolyckor.

Larmstatistiken och larmtypen visar inga tendenser på oroligheter i kommunen, inga bilbränd eller 
anlagda bränder.

Sydnärke kommunerna har tagit från två dokument angående våldsbejakande extremism och social 
oro, säkerhetssamordnaren uppmanar ledamöterna i BRÅ att inkomma till henne med synpunkter 
inom en månad.

Förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att rådet ska uppdra till säkerhetssamordnaren att till nästa rådsmöte 
redogöra vad hon menar med anlagd brand.

Beslut
Informationen läggs till handlingarna och rådet uppdrar till säkerhetssamordnaren att till nästa 
rådsmöte redogöra vad hon menar med anlagd brand.

Beslutsunderlag
 EST lägesrapport fr verksamheter 141119 - (35974)
 Rutiner vid polisanmälan 160621 - (35973)
 Policy för arbetet mot våldsbejakande extremism och social oro (002) - (35972)
 Riktlinjer och rutiner vid hot och våld - (35971)
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Protokoll 2016-09-28

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§16 - Samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Lekebergs 
kommun (KS 16-224)
Ärendebeskrivning
En överenskommelse har funnits mellan Lekebergs kommun och Polisen mellan år 2010-2012, nu 
behöver en ny överenskommelse tas fram. Rådet uppdrog den 27 april 2016 till kommundirektören 
att tillsammans med Polisen ta fram ett nytt förslag till samverkansöverenskommelse.

Eftersom tidigare kommundirektör, Ewa Lindberg, slutade sin tjänst i juni har ingen 
överenskommelse hunnit göras.

Förslag till beslut
Wendla Thorstensson (C) yrkar på att rådet ska uppdra till kommundirektören att till sammanträdet i 
december presentera förslag till samverkansöverenskommelse mellan Polisen och kommunen.

Beslut
Uppdrar till kommundirektör att till sammanträdet i december presentera förslag till 
samverkansöverenskommelse mellan Polisen och kommunen.

Expedieras till 
Kommundirektören
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