
Protokoll 2017-09-04

Brottsförebygganderådet (BRÅ)
Tid Plats
10:00-11:00 Sammanträdesrum Multen 

Kommunhuset vån 2  

Övriga
Maria Bäcklin (Förvaltningschef kultur- och bildningsnämnden)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef vård- och omsorg)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Harmen Rebel (Säkerhetsstrateg)
Håkan Erlandsson (Teknik- och serviceavdelningen)
Annika Laestadius (Polisen)

Protokollet innehåller paragraferna §§11-14

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

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 2017-09-04

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Brottsförebygganderådet (BRÅ)
Sammanträdesdatum 2017-09-04

Datum för överklagan 2017-09-15 till och med 2017-10-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-09-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§11 Val av justerare
§12 Information - Polisen
§13 Lägesbild i Lekebergs kommun

§14 Uppföljning av samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte mellan Lekebergs 
kommun och Polisen
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Protokoll 2017-09-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§11- Val av justerare
Ärendebeskrivning

Förslag på tid för justering av Brottförebygganderådet protokoll är den 14 september kl. 
11.00.

Beslut

Justering av Brottförebygganderådet protokoll ser den 14 september kl. 11.00.

Brottsförebyggandetrådet utser Berth Falk (S) till justerare.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-09-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§12- Information - Polisen
Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar Polisen.

44 st anmälda brott i villa garage och uthus, de flesta i början av augusti

Sakdegörelse i form av förstöra brevlådor, rabatter och repade bilar.

9 våldsbrott, 3 misshandel i offentlig miljö, övriga i nära relation

Obehöriga på skolan

Polisen har under sommaren jobbat med Lanna badgruva.

 

Förslag till beslut

Brottsförebygganderådet lägger informationen till handlingarna

Beslut

Brottsförebygganderådet lägger informationen till handlingarna

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-09-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§13- Lägesbild i Lekebergs kommun
Ärendebeskrivning

Säkerhetsstrategen informerar om lägesbild i kommunen.

Förslag till beslut

Brottsförebygganderådet lägger informationen till handlingarna

Beslut

Brottsförebygganderådet lägger informationen till handlingarna

Beslutsunderlag
 Presentation Lägesbild sep 2017 - (48968)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-09-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§14- Uppföljning av samverkansöverenskommelse och 
medborgarlöfte mellan Lekebergs kommun och Polisen
Ärendebeskrivning

Diskussion och avstämning utifrån Medborgarlöfte avseende ökad närvaro och tillgänglighet 
(aktivieter):

- Utveckla receptionsverksamheten med ökad tillgänglighet:  Arbete pågår med att möjliggöra 
lokal/kontor för Polisen. Samarbetsavtal kring service finns i kumla och finns att titta på som 
underlag. Dialog kring detta fortsätter mellan Polisen och kommunen. Innan årsskiftet kan 
dessa avtal vara klart.

- Områdespoliser: Föräldraledigheter och andra uppdrag inom Polisen gör att det i nuläget inte 
finns tillräckligt med resurser. Aktiviteten är inte uppnådd.

- Närvaro i samverkansforum i området samt löpande kontakt med skola/fritids/HVB hem: 
Viktigt för barn att bygga upp en relation med Polisen, vilket är en resurs- och 
prioriteringsfråga.

- Insatser mot aktuell problembild: Kommunen önskar mer insatser kring torget och Lanna 
badgruva. Polisen behöver utveckla kommunikation med kommunen kring genomförda och 
planerade insatser samt träffas sex gånger per år enligt överenskommelse.

- Utveckla grannsamverkan: Möte har hållits mellan kommunbygderådet och Polisen. Har 
fungerat bra.

- Genomföra trygghetsvandring: Kommunen kommer genomföra trygghetsvandringar under 
hösten. Fokus blir utifrån barns perspektiv. Polisen inbjuds till detta.

Förslag till beslut

Brottsförebygganderådet lägger informationen till handlingarna

Beslut

Brottsförebygganderådet lägger informationen till handlingarna

Beslutsunderlag
 Samverkansöverenskommelse 2016-2017 - (48523)
 Medborgarlöfte Lekebergs kommun 2017 - (48522)

Paragrafen är justerad
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Val av justerare

§11
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Information - Polisen

§12
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Lägesbild i Lekebergs kommun

§13
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Lägesbild 
september 2017

Brå 04 september 2017
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Nerikes Brandkår - Lekeberg

• 31 utryckningar sedan årsskifte
• 8 trafikolyckor (1 personskada)
• 8 brand/ brandtillbud
• 3 sjukvårdsuppdrag (1 självmord/försök)
• Övriga automatlarm, läckage etc
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Inom kommunen
• Klistermärke Nordfront  - April 2017

och Antifa Fjugesta 
• Skadegörelse Sparbanken? - april 2017?
• Hot mot social handläggare - maj 2017
• Lanna Badgruva - juni/ juli 2017
• Rörigt kring skolskjutsarna - under sommaren
• Fjugesta torget - under sommaren
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Uppföljning av samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte 
mellan Lekebergs kommun och Polisen

§14
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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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