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Protokoll från möte i Brottsförebyggande rådet 

Torsdag 5 september 2019, klockan 14.30–16.00 

Svenljungasalen norr 

Närvarande 

Stefan Carlsson, Johan Björkman, Patrik Harrysson, Dan Franzén, Annika Stomberg, Tommy Fock, Fredrik 
Skoog (ersatte Fredrik Ekberg), Kerstin Göss-Lindh, Mattias Kalén, Mikael Pettersson, Peter Nyman, Sven 

Liljegren, Erika Till 

Frånvarande 

Thomas Gull, Tommy Stensson, Tommy Pettersson, Hans-Göran Karlsson, Sebastian Nydén, Helene 
Jansson, Magnus Nilsson, Larry Norrström 

§ 1 Ordförande Stefan Carlsson öppnade mötet 

 

§ 2 Till justerare valdes Johan Björkman 

 

§ 3 Dagordningen godkändes 

 

§ 4 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna 

 

§ 5 Vad är aktuellt inom det brotts- och drogförebyggande arbetet? 

Erika berättar om att det ska genomföras en drogvaneundersökning på Mogaskolan 7-9. Under våren 
genomfördes även CAN-undersökningen, vilket är en nationell drogvaneundersökning som görs var tredje 

år. Detta resultat presenteras under hösten. Detta blir ett bra underlag att arbeta framåt med. 

Det har varit en lugn skolstart, både på högstadiet och på naturbruksgymnasiet.  

Peter önskar samarbete med polisen angående att hålla föredrag för deras elever, kring vapenlicenser etc. 

Tommy berättar att det kommer tillsättas en ny rektor på Moga 7-9 då Sofia Björklund slutar. Ersättaren 
kommer bli Pernilla Krokström. Det kommer även tillsättas en ny biträdande rektor på högstadiet, den 

rekryteringen är inte klar.  

Överlag så har det varit en lugn sommar, inte många anmälningar på skadegörelse etc. Både Annika på 
polisen och Mikael på Kindsvakt upplever att det varit lugnt, inga direkta händelser som har skett.  

Det uppmärksammades att man har sett vita små hakkors runt om i byn, något att ha koll på vidare. 

Annika tar med sig denna information med. 

Texasdagarna har även varit, lite stök som vanligt men allt var under kontroll. Upplevelsen är att det är 
mindre folk ute på nätterna.  
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§ 6 Trygg och säker & Träffpunkt 

 Erika, Annika och Kristoffer presenterar förslaget på trygg och säker arbetet som ska starta igång under 
2020.  

Kristoffer Bernhardsson presenterar lite av dialogmodellen Träffpunkt som har beslutats om, och som ska 

startas upp till 2020.  

Dessa två arbetsmetoder kommer att kopplas ihop tillsammans med säkerhetsarbetet och överlag ser vi 
detta förändrade arbetssättet som ett sätt att effektivisera samt samla det brottsförebyggande arbetet. 

Erika gör en skrivelse för beslut, och Tomas Klug tar vidare samtalet med involveringen av bostadsbolaget, 

vilka ställer sig positiva till denna samverkan.  

§ 7 Trygghetsundersökning  

Erika och Annika visar enkäten som har tagits fram av polisen. Denna trygghetsundersökning kommer gå 

ut en gång om året, under november månad. Frågan är hur denna ska spridas på bästa sätt, en tanke är 
att använda befintliga grupper som t.ex. grannsamverkan, byalag osv för att få ut den. Samtidigt kommer 

den läggas ut på kommunens hemsida samt sociala medier. Viktigt också att den sprids via tryckt media 

och att de kommunala verksamheterna samarbetar att få ut den. Förslag är att den även går ut via Svenbo 
samt företagarföreningens nyhetsbrev. 

§ 8 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§ 9 Nästa möte 

Torsdagen den 5 december kl. 14.30–16.00  

 

§ 10 Ordföranden avslutade mötet och tackade de som deltagit 
 

 

Svenljunga kommun den 10 september 2019. 

 

 
 

 

 
Erika Till 

Sekreterare 
 

 
 

 

Stefan Carlsson    Johan Björkman   
Ordförande     Justerare   

 


