
Kallelse 2019-11-04

Brottsförebygganderådet
Tid Plats
10:15-12:00 Trollkarlen

Övriga
Gustav Olofsson
Monica Skantz, förvaltningschef kultur- och bildning
Madelene De Besche, Säkerhetsstrateg
Ann-Mari Gustafsson, förvaltningschef socialförvaltningen
Linda Kirrander, utredningssekreterare

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
Berth Falk (S), vice ordförande
Håkan Söderman (M), 2:e vice ordförande
Johan Niklasson (C)
Jonas Hansen (KD)

Page 1 of 16



Kallelse 2019-11-04

1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

En justerare behöver väljas att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.

Förslag till beslut

xx väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
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2 – Sammanträdestider för 
brottförebyggande rådet 2020 
(KS 19-709)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram sammanträdestider för brottsförebyggande rådet 
2020.

Följande mötestider föreslås:
Måndag 16 mars, kl. 10.15- 12.00
Måndag 11 maj, kl. 10.15-12.00
Måndag 14 september, kl. 10.15-12.00
Måndag 16 november, kl. 10.15-12.00

Förslag till beslut

Brottförebygganderådet antar följande mötestider för 2020:

Måndag 16 mars, kl. 10.15- 12.00
Måndag 11 maj, kl. 10.15-12.00
Måndag 14 september, kl. 10.15-12.00
Måndag 16 november, kl. 10.15-12.00

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider för brottförebygganderådet 2020
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3 – Uppföljning av medborgarlöfte Föredragande  

Ärendebeskrivning

Säkerhetsstrateg Madelene de Bésche följer upp medborgarlöftet för perioden september till och 
med oktober.

Förslag till beslut

Brottsförebygganderådet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Medborgarlöfte 2019 - Underskriven
 Samverkansöverenskommelse mellan Polis och Lekebergs kommun 2018-2019
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4 – Information från polisen Föredragande  

Ärendebeskrivning

Säkershetsstrateg Madelene de Bésche presenterar polisens lägesbild för perioden september till 
och med oktober.

Punkten kompletteras med handlingar under veckan.

Förslag till beslut

Brottsförebygganderådet lägger informationen till handlingarna.
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5 – Övrigt Föredragande  

Ärendebeskrivning

Under denna punkt kan denna frågor som inte funnits med på dagordningen väckas.
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Sammanträdestider för 
brottförebyggande rådet 2020

2

KS 19-709
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Tjänsteskrivelse 2019-10-28 1 (1)

Dnr: KS 19-709

   

Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider för 
brottförebyggande rådet 2020

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram sammanträdestider för 
brottsförebyggande rådet 2020.

Följande mötestider föreslås:
Måndag 16 mars, kl. 10.15- 12.00
Måndag 11 maj, kl. 10.15-12.00
Måndag 14 september, kl. 10.15-12.00
Måndag 16 november, kl. 10.15-12.00

Förslag till beslut
Brottförebygganderådet antar följande mötestider för 2020:

Måndag 16 mars, kl. 10.15- 12.00
Måndag 11 maj, kl. 10.15-12.00
Måndag 14 september, kl. 10.15-12.00
Måndag 16 november, kl. 10.15-12.00

LEKEBERGS KOMMUN
 

Linda Kirrander

Handläggare
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Uppföljning av medborgarlöfte
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LEKEBERGS
KOMMUN

Medborgarlöfte Lekebergs kommun 2019-2020

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 2018-2019 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 4 gånger/år där en gemensam lägesbild upprättas. Syftet är att
uppmärksamma try^hetsproblem som påverkar medborgarna och verksamheter och därefter
effektivt samordna det operativa arbetet för att öka tryggheten.

LÄGESBILD

Utifrån de upprättade lägesbilderna konstateras att sommarens problematik omkring Lanna
badgruva sticker ut. Lanna badgruva omnämns även av vissa personer i medborgardialogen som
en plats som uppfattas som otrygg. Problemen har i viss mån varit relaterade till

parkeringsproblematik men har det har också framkommit uppgifter om att t. ex. fordon

framförts i höga hastigheter genom samhället. Vidare upplevdes otrygghet i anslutning till
badplatsen, en av busshållplatserna och att personer obehörigt vistats på tomter. Utifrån
sommarens problematik påbörjades ett arbete mellan polisen och kommunen under hösten, ett
arbete som ska fortgå.

Lekebergs skolan rapporterats som en samlingsplats efter skoltid utifrån lägesbilden.
Samlingsplatsen är inte negativ i sig då även ungdomsgården är belägen i skolan. Dock finns vissa
rapporter om skadegörelse och om vårdslös körning med EPA-traktorer i anslutning till skolan.
Det senare har framkommit i samverkansmöten men som också påtalats i medborgardialogen.
Den vårdslösa körningen begränsar sig inte enbart till veckoslut och kvällar utan förekommer
även dagtid på vardagar.

Dessutom har det efterfrågats fler trafikkontroller i kommunen. Både med anledning av
vårdslöst körande EPA-traktorer men även kontroller med fokus på nykterhet och hastighet.
Polisen ser i denna del en förbättringsmöjlighet i att öka andelen trafikkontroller i Lekebergs
kommun.

Vad det gäller narkotika är Lekeberg inte undantaget från förekomsten av narkotika. Narkotikan
finns både bland mer etablerade missbrukare men även bland ungdomar. Utifrån detta krävs ett

samlat grepp där ungdomar i riskzon ska identifieras men också ett arbete för ökad upptäcktsrisk
bland de som bjuder ut narkotika till försäljning.
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LEKEBERGS
KOMMUN

MEDBORGARLÖFTET

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

med inriktning på:

Lanna badgruva

Trafik

Narkotika

Utveckla samverkan

Tillgänglighet

Uppkommen problembild

LannaBad va UTFÖRARE ANSVARIG

Kommunen har ett samordnande ansvar för det Polis/kommun Kommun
långsiktiga och kortsiktiga arbetet omkring Lanna
badgruva och för vidare åtgärder runt badplatsen.

Kommunen ansvarar för att tillse att det finns Kommun Kommun

förutsättningar för en trygg upplevelse för båda
badgäster och boende. Exempelvis ansvarar
kommunen för städnings och sophämtning, tydliga
parkeringsföreskrifter och goda
parkeringsmöjligheter samt även begränsa
störnin ar för boende av de som besöker bad latsen

Polisen avser att ha en utökad patrullering inom Polis Polis
ramen för vad det händelsestyrda arbetet medger.
Vid patrullering ska fokus ligga på busshållplatsen
samt sträckan mellan busshåll lats och bad lats.

Trafiksäkerhet

TrafikkontroIIer med fokus på nykterhet/hastighet i Pol is
tätorterna inom Lekeber s kommun.

Genomföra riktad insats med fokus på EPA-traktorer. Polis
Kommunen ska till lägesbilden förmedla den Kommun
information kommunen får om var trafikmiljön
u fattas som roblematisk.

Polis

Polis

Kommun
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LEKEBERGS
KOMMUN

Samverkan

Polisen och kommunen ska fortsätta att utveckla Polis/Kommun Polis/Kommun
samverkansfonnema samt den gemensainma
lä esbilden.

Polisen ska löpande delta i de upparbetade Polis/kommun Polis/Kommun
samverkansforumen med social "änst och skola.

Kommunen ska samordna sina resursser som Kommun Kommun
sorterar under det brottsförebyggande området för
att underlätta samverkan och ska a stematik.

Narkotika/Alkohol
Polisen avser att öka det riktade arbetet mot

narkotikabrottsli et i Lekebe s kommun.

Kommunen ska inom ramen för sina resursser

samordna dessa och verka uppsökande mot
un domar.

Polis

Kommun Kommun

Tillgänglighet
Poliser avser att inom ramen för

områdespolisuppdraget hålla mottagning i Lekeberg
där medborgarna kan göra polisanmälningar, få
information m. m.

Polis Polis

TIDSRAM/UPPFÖUNING

Varje utförare upprättar en aktivitetsplan över året med löpande uppföljning.

Aktiviteter skall påbörjas senast april 2019 och pågå till och med december 2020.

Uppföljning sker kvartalsvis av parterna, samt i Lekebergs brottsförebyggande råd februari 2021.

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

201 - ö^ ^ 20 ^ < .

Wendla borste n

Kommunstyrelsens
ordförande

Lekebergs kommun

nnika Laestadius

Lokalpolisområdeschef

Lokalpolisområde Örebro
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