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§ 25  

Val av justerare 

Rådets beslut 

1. Dan Avdic Karlsson utses att tillsammans med ordföranden 

justera dagens protokoll. 

 

 
 

§ 26  

Föregående protokoll 

Rådets beslut 

1. Protokoll från förebyggande rådets möte  

den 25 september 2018 läggs till handlingarna. 

 

 

 
 

§ 27  

Utvärdering av hopslagningen av brottsförebyggande 
rådet och folkhälsorådet 

Rådets beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2016, § 151, om att 

slå ihop de tidigare två råden Folkhälsorådet och Brottsförebyggande 

rådet till Förebyggande rådet. Diskussion förs kring hur det 

nyinrättade rådets ledamöter och representanter har upplevt 

hopslagningen.  
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Det som framförallt framhävs är att folkhälsofrågor har hamnat i 

skymundan, medan ett större fokus har lagts på det 

brottsförebyggande arbetet. Rådet konstaterar att i 

verksamhetsplanen för nästa år behöver mer fokus läggas på ett 

förebyggande arbete av en osund livsstil bland kommuninvånarna 

och främjande åtgärder för att öka hälsan. 

Som förslag lyfts även att en representant från Utvecklingscentrum 

ska bjudas in till rådets möten, för att komplettera näringslivets 

representation. 

En synpunkt lyfts om att kommunens alkohol- och drogpolitiska 

program är föråldrat och behöver uppdateras, som en del av 

folkhälsoarbetet. 

 
 

§ 28  

Uppföljning av samverkansöverenskommelse 2018 
samt diskussion om ny överenskommelse för 2019 

Rådets beslut 

1. Tackar för informationen 

Sammanfattning 

Lokalpolisområdeschefen redogör för arbetet med 

samverkansöverenskommelsen under året och konstaterar att 

överenskommelsen utgör en tydlig målsättning för hur samverkan 

mellan kommunen och polisen ska ske. 

Inför 2019 bör en ny överenskommelse tas fram. Ett förslag lyfts om 

att en arbetsgrupp bestående av både polis och 

kommunrepresentanter ganska omgående skulle kunna börja jobba 

med att ta fram ett utkast på en ny överenskommelse, för behandling 

i rådet i början på nästa år. 
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§ 29  

Aktuell information från verksamheterna kopplat till det 
förebyggande arbetet 

Rådets beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Kommunchefen informerar om att ett förebyggande arbete pågår 

gemensamt med flera förvaltningar för att bland annat se över slitna 

fastigheter m.m. Kommunchefen lyfter även att träffar med polis har 

genomförts i samband med att problem med bland annat 

skadegörelse och klotter har uppstått. 

Fritids- och kulturförvaltningens representant informerar om arbetet 

med att bygga en spontanidrottsplats, arbetet väntas bli klar till 

sommaren. 

Socialförvaltningens representant informerar kort om arbetet med 

Sociala Insatsgrupper. Ett förslag lyfts om att ta upp ämnet som en 

egen punkt på ett kommande möte med rådet. 

Tekniska förvaltningen har i samband med de ökade problemen med 

klotter blivit tvungna att lägga ner stora summor pengar på sanering 

jämfört med tidigare år. 

 
 

§ 30  

Aktuell information och brottsutveckling i vårt område 

Rådets beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Lokalpolisområdeschefen informerar om hur polisen har tagit fram 

ett enhetligt metodstöd för att ta fram en strategisk lägesbild på 

kommunnivå om kriminell påverkan i samhället. 
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Arbetet är tänkt att mynna ut i ett lokalt områdesdokument som ska 

kompletteras med beskrivningar av området, brottsstatistik och 

utveckling, resultat från trygghetsmätningar, medarbetar- och 

medborgardialoger mm. Dokumentet ska fungera som en 

utgångspunkt för kommande samverkansarbeten och 

medborgarlöften samt ligga till grund för beslut om aktiviteter. 

Arbetet kommer att bedrivas strategisk och långsiktigt och 

genomföras i samarbete med polis, representanter från kommunen 

och andra aktuella aktörer. 

Kommunpolisen rapporterar om den lokala brottsutvecklingen 

under året och redogör för att klottret har ökat. Även 

bedrägeribrotten mot framförallt företagare har ökat vilket följer en 

nationell trend. 

 
 

§ 31  

Sammanträdesplan 2019 

Rådets beslut 

Förebyggande rådets mötesdatum för år 2019: 

- 19 februari 

- 14 maj 

- 17 september 

- 26 november 

Rådet sammanträder mellan klockan 08.30-10.30. Kallelse skickas ut 

cirka en vecka före mötet. 

 

 

§ 32 

Övriga frågor 

Ingen övrig fråga noteras. 


