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Brottsförebyggande rådets sammanträde 

Datum: 2019-02-25 Kl. 09.00-11.00 

Plats:  Sessionssalen, Kommunhuset 

 

 

 

Närvarande;  
  

Catarina Davidsson,  kommunstyrelsens ordförande samt ordförande 

BRÅ 

Kajsa E Larsson,  tf kommunchef och dagens sekreterare 

Göran Nilsson,  rektor Carl Johanskolan 

Michael Fuentes Verdugo,  verksamhetschef kultur och fritid 

Helen Benjaminsen,  kommunpolis 

Ann Norling Gustavsson,  folkhälsostrateg 

Magnus Svensson,  trafiksäkerhetssamordnare 

  

 
Gäster; Jenny Högberg och Caroline Lidberg, fältassistenter i Tibro kommun 

 

1.  Ordförande Catarina Davidsson hälsade alla välkomna 

 

2.  Genomgång av föregående mötesprotokoll 

 

3. Information av Fältassistenterna i Tibro Kommun; 

  Tibro har två fältassistenter som är anställda av Kultur och fritidsförvaltningen och 

  får uppdrag från samrådsgruppen där flera förvaltningar samt polis deltar. 

  Fältassistenterna ska arbeta förebyggande och rör sig ute på fältet men arbetar även  

  tillsammans med fritidsgårdarna och har också gruppverksamhet, allt utifrån behov. 

  Viss föräldrastödsutbildning riktat till tonårsföräldrar genomförs och där ser Tibro  

  en möjlig samverkan med Karlsborg som framförallt har utbildning riktat till  

  föräldrar till yngre barn. 

  Fältassistenterna delar sitt arbete med kuratorsarbete på ungdomsmottagningen 

  och arbete i socioekonomiskt utsatta områden. 

 

4.   Information från Magnus Svensson, trafiksäkerhetssamordnare; 

  Under våren genomförs en dag om cykelsäkerhet för åk 3 och en säkerhetsdag  

  tillsammans med polis och räddningstjänst som riktar sig till åk 8. 

  Under året kommer ca 50 personer utbildas i körteknik och säkerhet. 
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  Alkolås i kommunens bilar diskuteras.  

  Det finns ett önskemål från trafiksäkerhetsamordnaren att anordna ”Ung och 

  Mobil” som är en kväll för motorburen ungdom med fokus på säkerhet. 

   Trafikmätning förekommer på flera ställen i kommunen, ibland för att göra 

  körande uppmärksamma på hastigheten och ibland för att mäta ur statistisk 

  synpunkt.  

 

5.   Uppföljning av kvarstående punkter 

  - 

 

6.  Information från Ann Norling, folkhälsostrateg; 

 Det kan finnas en möjlighet att ansöka om statsbidrag för ett fältarbete riktat 

 till ungdomar i kommunen. Kajsa får i uppdrag att kontakta socialtjänsten och  

 Pernilla Ekstrand angående detta. 

 Den regionala strategi som finns för ANDTS-arbetet föreslås även vara det som  

 BRÅ arbetar utifrån- Samtliga nämnder får i uppdrag att utifrån den regionala 

 planens prioriterade mål ta fram aktiviteter att arbeta med. 

 Förslag att bjuda in Länsstyrelsen till nästa BRÅ för att ge en genomgång av 

 hur BRÅ-arbetet kan ske. 

 

 Information från Michael Fuentes Verdugo, verksamhetschef Kultur och Fritid; 

 Personalen har varit på utbildning i KEKS (kompetens och kvalitet i samverkan) 

 som bland annat innebär allas uppgift att tillsammans förverkliga gemensamma idéer. 

 Tre extratjänster som idag finns i verksamheten kommer att upphöra i sommar 

 vilket gör att öppettiderna riskerar att minska. 

 Arbetet med antirök- och snuskortet fortsätter. 

 Den skadegörelse som framförallt drabbat Moliden har nu avtagit. 

 

 Information från Göran Nilsson, rektor Carl Johan-skolan 

 Skolan arbetar med psykisk hälsa i ett projekt som drivs av skolpsykologen. 

 Arbetet bygger på elevintervjuer och syftar till att elever själva ska kunna sätta 

 ord på det de behöver och vad man kan göra åt det på egen hand. 

 Det är psykisk hälsa i kombination med lärande. 

  Ett annat projekt är YAM (Youth aware of mental health) som är  

 suicidpreventivt och där samarbete sker mellan barn- och elevhälsan och 

 Närhälsan i Karlsborg. 
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Information från Helen Benjaminsen, kommunpolis 

En ny handlingsplan mellan polis och kommun bör påbörjas. Den nuvarande 

upphör i och med 2019. (Den gamla bifogas som bilaga) 

Medborgarlöftet är nu nedtecknat i en broschyr som finns för att läggas ut 

på vissa platser i kommunen. Karin Stattin kontaktas för att hitta en plats för detta på 

kommunens webbsida. 

Av den rapport av samarbetet som skett under 2018 framgår att många aktiviteter har 

genomförts från såväl polis som kommunen. (Bifogas som bilaga) 

Helen visade statistik över begångna brott i Karlsborg där vi ser en tydlig minskning. (Bifogas 

som bilaga) 

 

 

7. Övriga frågor; 

Ordförande Catarina önskar att ledamöter delger henne önskan om arbetsgång i 

BRÅ. Maila till catarina.davidsson@karlsborg.se i god tid innan nästa möte 

 

En ny plan för samarbete polis/kommunen ska tas fram till 2020. Den nuvarande 

planen som bifogas får alla ledamöter i uppdrag att läsa igenom till kommande 

möte. 

 

8.  Kommande möten 2019 

9/5  kl 10-12  Sessionssalen 

23/9 kl 09-11  Sessionssalen 

25/11  kl 09-11  Sessionssalen 

 

 

 

Karlsborg 2019-02-25 

 

 

 

Catarina Davidsson  Kajsa E Larsson 

Ordförande   Sekreterare 
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