
Protokoll 2016-12-05

Brottsförebygganderådet (BRÅ)
Tid Plats
10:00-10:30 Multen, kommunhuset  

Övriga
Maria Bäcklin (Förvaltningschef kultur- och bildningsnämnden)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Polisen
Gustav Olofsson (Ställföreträdande förvaltningchef vård- och omsorg)

Protokollet innehåller paragraferna §§17-21

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M)
Kjell Edlund (S)
Henrik Hult (C)
Berth Falk (S)
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Protokoll 2016-12-05

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Brottsförebygganderådet (BRÅ)
Sammanträdesdatum 2016-12-05

Datum för överklagan 2016-12-19 till och med 2017-01-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-12-05

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§17 Val av justerare
§18 Information - Polisen
§19 Information - Samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Lekebergs kommun
§20 Information - Medborgarlöfte Lekebergs kommun 2017
§21 Sammanträdestider för 2017
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Protokoll 2016-12-05

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§17- Val av justerare
Beslut
Kjell Edlund (S) utses till justerare.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-12-05

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Inbrottsvåg i Kumla kommun den senaste tiden men i Lekebergs kommun har detta inte varit ett 
större problem. En positiv brottstrend i Lekeberg.

Förslag till beslut
Brottsförebygganderådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Brottsförebygganderådet lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-12-05

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§19 - Information - Samverkansöverenskommelse mellan Polisen 
och Lekebergs kommun (KS 16-224)
Ärendebeskrivning
Kommundirektören och Polisen informerar om förslaget till samverkansöverenskommelse.

Förslag till beslut
Brottsförebygganderådet lägger informationen till handlingarna.

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att Brottsförebygganderådet ställer sig 
bakom samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Lekebergs kommun.

 

Beslut
Brottsförebygganderådet ställer sig bakom samverkansöverenskommelse mellan Polisen och 
Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Lekebergs kommun 2010-2012 - (KS 16-

224-1)
 §7 BRÅ Samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Lekebergs kommun - (KS 16-224-2)
 §16 BRÅ Samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Lekebergs kommun - (KS 16-224-

3)
 Samverkansöverenskommelse mellan Lekebergs kommun och Polisen 2016-2017 - (KS 16-

224-4)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-12-05

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§20 - Information - Medborgarlöfte Lekebergs kommun 2017 (KS 
16-660)
Ärendebeskrivning
Kommundirektören och Polisen informerar om förslaget till medborgarlöfte.

Förslag till beslut
Brottsförebygganderådet lägger informationen till handlingarna.

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att Brottsförebygganderådet ställer sig bakom medborgarlöfte 
mellan Polisen och Lekebergs kommun.

Beslut
Brottsförebygganderådet ställer sig bakom medborgarlöfte mellan Polisen och Lekebergs kommun.

 

Beslutsunderlag
 Medborgarlöfte Lekebergs kommun 2017 - (KS 16-660-1)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-12-05

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§21 - Sammanträdestider för 2017 (KS 16-703)
Ärendebeskrivning
Sammanträdestider för Brottsförebygganderådet (BRÅ) år 2017.

Förslag till beslut
Brottsförebygganderådet (BRÅ) antar följande sammanträdestider för år 2017:

Datum Tid

6 februari 10.00

22 maj 10.00

4 september 10.00

6 november 10.00

 

Beslut
Brottsförebygganderådet (BRÅ) antar följande sammanträdestider för år 2017:

Datum Tid

6 februari 10.00

22 maj 10.00

4 september 10.00

6 november 10.00

 

Expedieras till 
Samtliga ledmöter
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Protokoll 2016-12-05

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Paragrafen är justerad
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Val av justerare

§17
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Information - Polisen

§18
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Information - Samverkansöverenskommelse mellan Polisen och 
Lekebergs kommun

§19

KS 16-224
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Polismyndigheten i                                                              Lekebergs kommun
Örebro län

STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR 
BEKÄMPNING OCH FÖREBYGGANDE AV BROTT ÅREN 2010-2012

Polismyndigheten i Örebro län och Lekebergs kommun överenskommer härmed om 
inriktning för brottsbekämpande och brottsförebyggande åtgärder i samverkan. 
Syftet med denna överenskommelse är att:

 minska brottsligheten, 
 öka tryggheten samt
 lokalt förankra polisverksamheten och det lokala brottsförebyggande arbetet i kommunen 

utifrån en gemensam problembild. 

Överenskommelsen ligger till grund för samverkan i operativa åtgärder. Den utgör även en 
del av Samhällsråd T:s underlag för länsgemensamma insatser.

Problembild

Kommunen och Polismyndigheten har gemensamt analyserat den lokala problembilden från 
respektive verksamhets perspektiv. Utifrån en gemensam uppfattning av problembilden 
träffas överenskommelsen.

Samverkan

Begreppen samverkan utgår från följande definition:

Med samverkan avses någon eller några personer som tillför sina kompetenser, kunskaper 
och resurser till en uppgift som man gemensamt har att genomföra. 
Det lokala brottsförebyggande rådet ska vara plattformen för planering och uppföljning av 
operativa insatser. Närpolischefen i Närpolisområde Örebro är ansvarig för polisens del av 
verksamheten. För att säkerställa att informationsutbyte sker och att beslutade operativa 
åtgärder genomförs, skall kommunen och Polismyndigheten utse varsin koordinator. 

Inriktning

Generellt ska strävan vara att fokusera på den lokala problembilden rörande brottsligheten. 
Aktuella problem ska kunna tas omhand på ett enkelt och effektivt sätt genom en väl 
fungerande kommunikation och struktur för samverkan som parterna gemensamt beslutar om.
Nedanstående områden ska särskilt vara föremål för samverkansinsatser inom kommunen. 
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Polismyndigheten i                                                              Lekebergs kommun
Örebro län

Våld i offentlig miljö

Polisen ska därför kontrollera platser och arbeta mera synligt och ingripa tidigt mot 
alkoholförtäring och fylleri. 

Inom kommunens verksamhetsområde för socialtjänst, skola och fritidsverksamhet ska det 
möjliggöras för föräldrars delaktighet till påverkan av ungdomars beteende för att motverka 
ordningsstörningar, bråk och berusning. 

I samband med evenemang och offentliga tillställningar som anordnas i Lekeberg ska 
Polismyndigheten och kommunen gemensamt fokusera på att motverka ordningsstörningar 
och misshandel i samband med tillståndsgivningen.

Ungdomsbrott

Polisen och kommunen ska upprätthålla och utveckla ett samarbete om ungdomar som begår 
brott och/eller upptäcks för alkohol- och narkotikamissbruk. Polisen ska skyndsamt lämna 
information om ungdomar med riskbeteenden till socialtjänsten (anmälan enl. 14 kap. 1 § 
socialtjänstlagen).

Inriktningen med samverkan är att, genom ett snabbt ingripande, motverka ungdomars 
rekrytering till kriminella karriärer och missbruksbeteenden. 

Den lokala Polisen ska stödja skolans personal i deras förebyggande arbete. 

Företrädare för kommunens socialtjänst ska återkoppla genomförda insatser till närpolisen.

Trafiksäkerhet

Polismyndigheten ska motverka felbeteenden i trafiken. 

Alkohol Narkotika Dopning Tobak

Insatserna mot nämnda problem ska följa den planering som Samhällsråd T och 
länsplaneraren beslutat och som gäller för Örebro län.

Tidsplan

Denna överenskommelse avser åren 2010 – 2012 men kan komma att revideras mot bakgrund 
av brottsutvecklingen. 

Ekonomi

Om inget annat överenskommes, svarar Polismyndigheten och kommunen var för sig för sina 
egna kostnader.
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Polismyndigheten i                                                              Lekebergs kommun
Örebro län

Uppföljning

Överenskommelsen ska följas upp vid ett årligt avstämningsmöte under första kvartalet åren 
2011 –2013 och revideras vid behov.

Fjugesta 2010-05-05

POLISMYNDIGHETEN I ÖREBRO LÄN LEKEBERGS KOMMUN

Kalle Wallin      
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Brottsförebygganderådet (BRÅ) 2016-04-27

Sekreterare .................................................
Anna Nilsson

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Wendla Thorstensson

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Kjell Edlund

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

Organ Brottsförebygganderådet (BRÅ)
Sammanträdesdatum 2016-04-27
Datum för anslags 
uppsättande

2016-05-03 Datum för anslags 
nedtagande

2016-05-25

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset Fjugesta

.................................................Underskrift

Anna Nilsson

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lillsjön, kommunhuset kl. 10:00-11:45

Beslutande ledamöter Wendla Thorstensson (C) (ordförande), Håkan Söderman (M), Kjell 
Edlund (S), Michael Larsson (S), Henrik Hult (C)

Övriga närvarande Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Maria Bäcklin (Förvaltningschef kultur- och bildningsnämnden)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef vård- och omsorg)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Jessica Kärrlander (Säkerhetskoordinator)
Fredrik Malm (Polisen)
Thomas Ammer (Polisen)
Annika Laestadius (Polisen)

Utses att justera Kjell Edlund

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Fjugesta ,  2016-05-02ate   00:00

Protokollet omfattar §7
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MÖTESPROTOKOLL

Blad 2
Mötesdatum

Brottsförebygganderådet (BRÅ) 2016-04-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§7

Samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Lekebergs kommun 
(KS 16-224)

Sammanfattning
En överenskommelse har funnits mellan Lekebergs kommun och Polisen mellan år 2010-2012, nu 
behöver en ny överenskommelse tas fram.

Förslag till beslut
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att rådet ska uppdra till kommundirektören att tillsammans med 
Polisen ta fram ett förslag till samverkansöverenskommelse.

Beslut
Rådet uppdrar till kommundirektören att tillsammans med Polisen ta fram ett förslag till 
samverkansöverenskommelse.
 

Beslutsunderlag
 Samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Lekebergs kommun 2010-2012
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Brottsförebygganderådet (BRÅ) 2016-09-28

Sekreterare .................................................
Anna Nilsson

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Wendla Thorstensson

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Kjell Edlund

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

Organ Brottsförebygganderådet (BRÅ)
Sammanträdesdatum 2016-09-28
Datum för anslags 
uppsättande

2016-09-30 Datum för anslags 
nedtagande

2016-10-22

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset Fjugesta

.................................................Underskrift

Anna Nilsson

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Multen, kommunhuset i Fjugesta kl. 10:00-10:45

Beslutande ledamöter Wendla Thorstensson (C) (ordförande), Håkan Söderman (M), Kjell 
Edlund (S), Michael Larsson (S), Henrik Hult (C)

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

Utses att justera Kjell Edlund

Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2016-09-29ate   00:00

Protokollet omfattar §16
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MÖTESPROTOKOLL

Blad 2
Mötesdatum

Brottsförebygganderådet (BRÅ) 2016-09-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§16

Samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Lekebergs kommun 
(KS 16-224)

Sammanfattning
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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Lekebergs kommun                                                       Polismyndigheten
                                                                                                           Lokalpolisområde Örebro

                                                                                                                                                    Diarienummer A4

1

Samverkansöverenskommelse för åren 2016-2017
Lokalpolisområde Örebro och Lekebergs kommun upprättar denna överenskommelse för att öka 
tryggheten, genomföra brottsförebyggande åtgärder samt brottsbekämpning i samverkan. 

Syftet med denna överenskommelse är att:

 Öka kommunens attraktionskraft i form av trygghet.
 Minska brottsligheten.
 Lokalt förankra polisverksamheten och det lokala brottsförebyggande arbetet i kommunen 

utifrån en gemensam lägesbild med en tydlig ansvarsfördelning.

Förutsättningar för effektiv samverkan

Lokalpolisområde Örebro och Lekebergs kommun förbinder sig att prioritera den uppbyggda 
strukturen för samverkan och de åtgärder som beslutas i samverkansöverenskommelsen. 

För att säkerställa ett långsiktigt fungerade arbete har lokalpolisområdet och kommunen avdelat 
brottsförebyggande samordningstjänster för samverkansuppdraget.  

Lokalpolisområde Örebro garanterar tjänster:

 Kommunpoliser
 Områdespoliser

Lekebergs kommun garanterar tjänster:

 Samordnare för Lekebergs brottsförebyggande råd.
 Samordnare för förebyggande arbete avseende droger och våldsbejakande extremism.

Beslutade samverkansformer

Lekebergs brottsförebyggande råd 

Kommunstyrelsen är huvudman för verksamheten. Lekebergs brottsförebyggande råd är en 
organiserad samverkan mellan kommunen och polisen. Uppdraget är att öka tryggheten och minska 
brottsligheten genom fördjupad samverkan. Uppföljning sker inom ramen för verksamheten. 
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Lekebergs kommun                                                       Polismyndigheten
                                                                                                           Lokalpolisområde Örebro

                                                                                                                                                    Diarienummer A4

2

Lekebergs brottsförebyggande råd skall mötas fyra gånger per år. Rådet består av kommunstyrelsens 
ordf, kommundirektören, representanter från kultur och bildningsnämnden, vård och 
omsorgsnämnden samt politiker.

Polisen representeras av Lokalpolisområdeschef Örebro, kommunpolis alt. områdespolis. Utsedda 
representanter skall ha beslutsmandat inom sin verksamhet.  

Polisen och Kommunen har speciellt utsedda tjänstemän för att samordna arbetet.

Samordning av receptionsverksamhet

Lokalpolisområde Örebro och Lekebergs kommun kommer under 2016/2017 att utveckla arbetet 
kring en gemensam reception(kommun/polis) som ska tas i bruk under 2017.

Samverkansmöten för en gemensam lägesbild gällande trygghet

En viktig del i samverkan är att upprätta en gemensam lägesbild mellan polisen och kommunen. 

Polisen och kommunen förbinder sig att avsätta tid för upprättande av en gemensam lägesbild och 
samordning av arbetet mot lokala problembilder vid sex tillfällen per år.

Medborgarlöften

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. Medborgarlöften skall kommuniceras till medborgarna. 
Beslut angående medborgarlöften tas i Lekebergs brottsförebyggande råd.

Lekebergs kommun och lokalpolisområde Örebro ska gemensamt utveckla samverkan mellan skola, 
polis, socialtjänsten och fritidsverksamhet. Arbetet ska mynna ut i en handlingsplan där de olika 
rollerna och målet med samverkan tydliggörs samt riktlinjer för olika mötesforum.

Våldsbejakande extremism / Social Oro

Lekebergs kommun har tagit fram ett policydokument och en handlingsplan för arbetet med 
våldsbejakande extremism och social oro. 
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Lekebergs kommun                                                       Polismyndigheten
                                                                                                           Lokalpolisområde Örebro

                                                                                                                                                    Diarienummer A4

3

Ekonomi
Om inget annat överenskommes, svarar lokalpolisområde Örebro och Lekebergs kommun var för sig 
för sina egna kostnader.

Ansvariga
För att säkerställa samverkan, utveckling och beslut att gemensamma operativa åtgärder genomförs 
ansvarar Lokalpolisområdeschef i Örebro och Kommunchef i Lekeberg.  

Uppföljning
Uppföljning av avtalet skall ske oktober 2017 i samband med att nytt avtal skall påbörjas.

Del uppföljning skall ske i maj 2017. Revidering kan ske vid behov. Ansvaret för att kalla till 
uppföljningsmöte åligger Lekebergs kommun.

Örebro 2016-12-05

Lekeberg kommun  Lokalpolisområde Örebro

Wendla Thorstensson Annika Laestadius

Kommunstyrelsens ordförande Lokalpolisområdeschef   
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Information - Medborgarlöfte Lekebergs kommun 2017

§20

KS 16-660
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Medborgarlöfte Lekebergs kommun 2017

INLEDNING/BAKGRUND
Polisens inriktning är att bedriva arbetet närmare medborgarna och i samverkan med 
lokalsamhället. Lokalpolisområde Örebro och Lekebergs kommun ska fortsätta 
utvecklas i sin samverkan. Genom gemensamma medborgarlöften kommer 
medborgarna och Lekebergs lokala problembilder i fokus. Medborgarlöften som en 
operativ samverkansmetod är beslutad i samverkansöverenskommelsen för 2016-2017 
och är en viktig del i det gemensamma trygghetsarbetet.

Lokalpolisområde Örebro och Lekebergs kommun kommer att upprätta ett samverkansforum 
som kommer att äga rum ca 6 gånger/år där en gemensam lägesbild upprättas. Syftet är att 
uppmärksamma trygghetsproblem som påverkar medborgarna och verksamheter och därefter 
effektivt samordna det operativa arbetet för att öka tryggheten.  

LÄGESBILD

Boende i kommunen önskar mer närvaro av polis genom en öppen reception samt ökad 
synlighet av polis i lokalsamhället i allmänhet. Oro föreligger kring missbrukare som vistas i 
centrum och den brottslighet som hänger ihop med ovan nämnda problematik. 

MEDBORGARLÖFTET

Syftet med löftet är att parterna ska utveckla och konkretisera arbetet med trygghet i området 
med inriktning på:

 Inbrott i bostad
 Tillgänglighet
 Uppkommen problembild

En grundförutsättning för ett framgångsrikt arbete är att aktörerna har en långsiktig förmåga 
att förmedla och ta emot information, har närvaro samt finns tillgängliga med god service för 
medborgarna. 

ÖKAD NÄRVARO och TILLGÄNGLIGHET UTFÖRARE ANSVARIG
Utveckla receptionsverksamheten med ökad 
tillgänglighet

Polis/Kommun Polis/Kommun

Områdespoliser Polis Polis
Närvaro i samverkansforum i området samt löpande 
kontakt med skola/fritids/HVB hem

Polis Polis

Insatser mot aktuell problembild Polis/Kommun Polis
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Utveckla grannsamverkan Polis/Kommun Polis
Genomföra trygghetsvandring Kommun/Polis Kommun

TIDSRAM/UPPFÖLJNING
Varje utförare upprättar en aktivitetsplan över året med löpande uppföljning.  

Aktiviteter skall påbörjas senast januari 2017 och pågå till och med december 2017. 
Uppföljning sker kvartalsvis av parterna, samt i Lekebergs brottsförebyggande råd februari 
2018.

De åtgärder och insatser som genomförs 2017 skall kommuniceras ut till de boende.

Fjugesta 161205

____________________ ____________________
Wendla Thorstensson Annika Laestadius
Kommunstyrelsens 
ordförande

Lokalpolisområdeschef

Lekebergs kommun  Lokalpolisområde Örebro
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Sammanträdestider för 2017

§21

KS 16-703
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