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Protokoll från möte i Brottsförebyggande rådet 

Onsdag 3 oktober 2018, klockan 14.30–16.00 

Svenljungasalen norr 

Närvarande 

Stefan Carlsson, Fredrik Ekberg, Johan Björkman, Magnus Nilsson, Tommy Fock, Ulrika Hautala (Ersatte 
Sebastian Nydén), Monica Björsell, Owe Lundin, Kerstin Göss-Lindh, Helene Jansson, Annika Stomberg, 

Erika Till. 

Inbjudna 

Ingela Karlsson (Tranemo Kommun), Tomas Klug 

Frånvarande 

Thomas Gull, Per Bynander, Henrik Öst, Peter Nyman, Tommy Stensson, Tommy Pettersson, Larry 
Norrström, Hans-Göran Karlsson 

§ 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 Till tar upp från föregående protokoll arbetet kring drogpolicys i de olika föreningarna, detta har inte 
påbörjats än, då det blev ett glapp i arbetet när Emelie Risbeck slutade som folkhälsostrateg och Erika tog 

vid. Detta kommer dock sättas igång under slutet på året troligtvis. Stefan Carlsson poängterar att 
involvera både Fredrik Skoog samt Ove Lundin då det ligger under deras förvaltning.   

Annika Stomberg ger en nulägesbild på polisens arbete i kommunen, vilket rullar på. Det finns dock inga 

områdespoliser för tillfället. Annika har däremot fått information att polisen kommer prioritera framåt i 
arbetet att det ska finnas områdespoliser i samtliga kommuner. Det är dåligt med resurser just nu, men 

det har lovats 10 000 stycken mer poliser till 2020. Detta dels för att det öppnar en ny polishögskola i 

Borås stad. 
Efter detta brottsförebyggande rådet då Trygg och säker kommun, ser Annika framåt i det 

brottsförebyggande arbetet, som kan bli mer effektivt och bättre. 
Magnus Nilsson ställer frågan huruvida polisen känt skillnad under sommaren, då det har varit aktiviteter 

för barn och unga, med mindre förstörelse och bråk? Annika tar med frågan till nästa BRÅ, då hon ska ta 

fram statistik. 
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Monica Björsell menar på att det kan ha stoppat upp rekrytering av ungdomar till de olika gängen, när 
ungdomarna har andra saker att göra. Upplevelsen var att våren var intensiv men att det har varit lugnare 

under sommaren. 

§ 6 Trygg och säker kommun – Tranemo kommun  

 

Ingela Carlsson från Tranemo kommun ger ett föredrag om deras arbete i Trygg och säker kommun (Se 

bif. Fil).  
De har utgått från BRÅ samt Borås Stads arbete med lägesbilder, som de samlar genom utskick av enkäter 

1 gång i månaden, från de olika rapportörerna. I dagsläget är det kommunens olika förvaltingar och 
verksamheter som skickar in lägesbilder, detta för att få ett fungerande arbete innan man sprider vidare till 

andra aktörer. Däremot tar de emot från ICA-butiken i Limmared samt bygdegården när de har behov att 
rapportera in olika problem de ställs inför.  

När de sedan fått in enkäterna så gör de en gemensam lägesbild mellan kommun, polis samt 

bostadsbolag. Utifrån detta gör de sedan trygghetsvandring i en ort, det finns 12 stycken orter i Tranemo 
kommun och planen är att alla orter ska besökas under en mandatperiod.  

När sedan trygghetsvandringen har utförts så ska det inte dröja mer än 4 veckor till att de håller ett 
trygghetsmöte, där de under första timman utgår från trygghetsvandringen och det som utmynnades från 

detta. Andra timman ”äger byn” själva, och då får de bestämma vad som ska tas upp, t.ex. nedläggning av 

skola.  
De har sett en stor framgång i detta arbete redan, och det som är viktigt är att de som rapporterar in får 

något tillbaka. En tydlighet och transparens i arbetet krävs, så personen i fråga ser att man åtgärdar både 
stora och små problem. 

Ingela poängterar även betydelsen att samverka kommuner emellan då brottsligheten inte har 
kommungränser. 

 

De har även gjort ett stort förarbete genom att åka ut till alla verksamheter för att presentera sig själva 
och arbetet, vilket de tror ger en stor fördel då varje enskild medarbetare känner sig delaktig. 

 
I Tranemo kommun har man valt att inte gå ut med all information från lägesbilden till tidningen, utan man 

har valt att göra en skrivelse från ett positivt perspektiv. Vilka åtgärder som ska göras snarare än 

anledningen till att det görs.  
 

Stefan Carlsson ställer frågan hur mycket resurser kommunen lägger på detta arbete och i Tranemo 
kommun är det ingen som har en 100 % tjänst utan de tre som jobbar med detta är 

integrationssamordnare, folkhälsostrateg samt säkerhetssamordnare. Därmed blir det ej en merkostnad för 

kommunen, utan snarare en omfördelning av resurser.  
 

Magnus Nilsson lyfter frågan kring visselblåsfunktionen, och det ska finnas ett nummer till TSK. Viktig och 
betydelsefull funktion i kommunen.  

§ 7 Diskussion – Trygg och säker kommun  
 

Det följer en diskussion i rådet huruvida man kan gå vidare med detta arbete i Svenljunga kommun, Stefan 

Carlsson påpekar att det är för många första gången man hör något om detta.  
Helene Jansson lyfter hur viktigt det är att man känner att det ger något för alla som är delaktiga i arbetet, 

då flera är här på ideell basis. Och Magnus Nilsson menar på att detta är ett mycket viktigt arbete som ger 
stort värde i det brottsförebyggande arbetet i kommunen, då det i dagsläget är stort manfall på mötena 

och prioriteras dåligt i de olika verksamheterna. 

Tomas Klug menar på att detta kommer effektivisera och ge mervärde i längden, och att man självklart bör 
se över hur det nuvarande arbetet ska ändras för att frigöra mer tid till detta. 
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Magnus Nilsson och Tomas Klug tar med denna fråga till kommunledningsgruppen och ser över hur arbetet 
ska se ut. Magnus Nilsson menar på att Svenljunga kommun måste se över sina resurser och det tas med i 

budgetberedningen i detta nu. Då rapportörerna är en stor del i arbetet så bör alla förvaltningar ta emot 
detta arbete. 

§ 8 Övriga frågor 

 

Erika Till tar upp ett ärende som inkommit där brottsjouren ansöker om ett årligt bidrag till deras arbete i 
Svenljunga kommun på 25 tkr. Efter diskussion så bestämdes det att Erika ska göra ett ärende av det, 

viktigt att ta reda på hur de andra kommunerna gör i detta läge. 

§ 9 Nästa möte 

6 december kl. 14.30–16.00. 

§ 10 Ordföranden avslutade mötet och tackade de som deltagit 
 

 

 

Svenljunga kommun den 11 oktober 2018. 

 

 
 

Erika Till 
Sekreterare 

 

 
 

 
Stefan Carlsson    Johan Björkman   

Ordförande     Justerare   

 


