
Kallelse 2018-02-26

Brottsförebygganderådet (BRÅ)
Tid Plats
10:15-12:00 Trollkarlen

Övriga
Martin Willén, Kommundirektör
Harmen Rebel, Säkerhetsstrateg
Jan-Åke Stolt Karlsson, Tf förvaltningschef kultur- och bildningsnämnden
Ilina Losund, Utredningssekreterare
Anneli Carlsson, Förvaltningschef socialförvaltningen
Annika Laestadius, Polisen
Pär Nylén, Polisen

För att öka tillgängligheten vid kommunala arrangemang uppmanar Lekebergs kommun alla 
deltagare att undvika parfym-, rakvatten – och röklukt så att så många som möjligt ska kunna 

delta.
Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 

dofter.

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Håkan Söderman (M)
Kjell Edlund (S)
Henrik Hult (C)
Berth Falk (S)
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1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

Justering föreslås ske den 28 februari kl. 15:00.

Förslag till beslut

xx väljs att justera dagens protokoll.
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2 – Lägesrapport Lekebergs kommun Föredragande Harmen Rebel 

Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Brottsförebyggande rådet lägger informationen till handlingarna.
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3 – Kommunikation om insatser/ 
medborgardialog 

Föredragande  
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4 – Information - Polisen Föredragande  

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar Polisen.

Förslag till beslut

Brottsförebygganderådet lägger informationen till handlingarna.
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5 – Utbildning i praktiskt 
brottsförebyggande arbete 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Det har inkommit en inbjudan till en utbildning i praktiskt brottsförebyggande arbete. 
Inbjudan bifogas.

Beslutsunderlag
 Utbildning i praktiskt brottsförebyggande arbete
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6 – Avstämning medborgarlöfte/ 
Samverkansöverenskommelse 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Vid föregående sammanträde diskuterades aktuell samverkansöverenskommelse och 
punkterna i medborgarlöftet.

Förnyelse av samverkansöverenskommelse ska ske inför 2018. Polisen vill gärna att 
rekrytering av kommunpolis ska vara genomförd innan nya avtal tas fram. Annika 
Laestadius återkopplar till säkerhetsstrategen när detta är gjort.

Beslutsunderlag
 Medborgarlöfte Lekebergs kommun 2017
 Samverkansöverenskommelse mellan Lekebergs kommun och Polisen, 2016-2017
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Utbildning i praktiskt brottsförebyggande arbete  
För dig som är tjänsteman eller politiker och vill få konkreta användbara 
kunskaper för att bedriva ett brottspreventivt och trygghetsskapande arbete 
lokalt. Utbildningen sträcker sig över fyra tillfällen under 2018.  

Välkommen på utbildning som ger grundläggande kunskaper om 

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete med fokus på så kallad 

kunskapsbaserad brottsprevention – dvs. med fokus på kartläggning, 

analys, insatser, uppföljning och återkoppling. Under utbildningen ges 

möjlighet att arbeta och diskutera i sin egen kommuns grupperingar, men 

också med andra kommuner.  

Målgrupp: Utbildningen lämpar sig både för tjänstemän och politiker. Vi 

ser gärna representanter från polisen exempelvis kommunpoliser, samt andra 

aktörer av relevans inom det brottsförebyggande arbetet i länet. 

Var: På Örebro universitet (lokal på universitetet meddelas senare).  

När: 27 mars, 7 maj, 8 oktober och 3 december klockan 9–17 

Upplägg 
Utbildningen sträcker sig över fyra tillfällen under 2018 och sker under ledning av lärare 

och forskare vid Örebro universitet. Deltagarna får med sig frågor hem till kommunen 

mellan varje tillfälle som syftar till att effektivisera det lokala brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbetet. Efter genomförd utbildning (närvaro vid fyra tillfällen) innehas 

ett intyg. Preliminärt program finns på nästa sida.  

Anmälan 
Anmälan görs via denna länk senast den 2 mars 2018. Utbildningen är kostnadsfri.   

Kontaktperson 
 

 

 

 

 

 

Ida Klingzell  
Länsstyrelsen i Örebro län  
Regional brottsförebyggande samordnare  

Ida.klingzell@lansstyrelsen.se 

010-224 86 15 

 

Utbildningen 
är kostnadsfri! 

I samarbete med Örebro universitet 
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Preliminärt program 

27 mars kl. 9–17      Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete 

Vad är brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete 

egentligen? Vad innebär sociala och situationella insatser? 

Vad innebär det praktiskt att arbeta kunskapsbaserat? Hur 

kan vi samverka mer effektivt mellan polis, kommun och 

andra? Vilka behov har ni lokalt i er kommun för att arbeta 

mer effektivt? 

7 maj kl. 9–17  Kartlägga och analysera brottsbilden 

Vad innebär det praktiskt att kontinuerligt kartlägga och 

analysera den lokala brotts- och otrygghetsbilden? Varför är 

det detta viktigt och hur kan det gå till? Vilka behov har ni 

lokalt i er kommun för att arbeta mer effektivt med 

kartläggning och analys? 

8 oktober kl. 9–17    Relevanta val av insatser 

Hur kommer man fram till relevanta val av 

brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser? 

Exempel ges på olika typer av insatser som utvärderats i 

forskning och om hur man hittar kunskap om effektiva 

metoder. Vilka behov har ni lokalt i er kommun för att arbeta 

mer effektivt med relevanta insatser? 

3 december kl. 9–17  Följa upp och utvärdera 

Hur följer man upp och utvärderar brottsförebyggande och 

trygghetsfrämjande insatser? Vilka behov har ni lokalt i er 

kommun för att bättre utvärdera det som genomförs? Vilka 

behov finns nu efter avslutad utbildning – hur går man 

vidare? 

 

 

 

Länsstyrelsen i Örebro län 

Stortorget 22, 701 86 Örebro 

010-224 80 00 

orebro@lansstyrelsen.se 

www.lansstyrelsen.se/orebro 
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