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Brottsförebyggande rådets sammanträde 

Datum: 2019-05-09 Kl. 10.00-12.00 

Plats:  Sessionssalen, Kommunhuset 

 

 

 

Närvarande;  
  

Catarina Davidsson,  kommunstyrelsens ordförande samt ordförande 

BRÅ 

Erwin Hedén  

Kjell Sjölund  Tf. rektor Carl Johanskolan 

Michael Fuentes Verdugo,  verksamhetschef kultur och fritid 

Helen Benjaminsen,  kommunpolis 

Ann Norling Gustavsson,  folkhälsostrateg 

  

  

 
Gäster; Camilla Tjernberg och Fredrik Granhag från Länsstyrelsen. 

 

1.  Ordförande Catarina Davidsson hälsade alla välkomna 

 

2.  Genomgång av föregående mötesprotokoll 

 

3. Information av Länsstyrelsen; 

  Länsstyrelsen informerar om, och redovisar Regeringskansliets (justitiedepartementet) skrivelse: 

”Tillsammans mot brott”. Tillsammans mot brott, är en kortversion av skrivelse 2016/17:126. 

Länsstyrelsen nämner olika saker ur skriften som är viktiga, bl a att samhället måste se över 

vilka mer aktörer som kan samarbeta brottsförebyggande. Vidare informerade Lst om en 

kommande BRÅ-föreläsning (Brottsförebyggande arbetsprocessen) den 3/10-19. Info om denna  

föreläsning kommer att lämnas inom kort av Lst.  

 

4. Information från Michael Fuentes Verdugo; 

 Har fått ett bidrag på 170 000:- för aktiviteter för barn i åldrarna 6-15år. Man anordnar 

 gratis simskola för barn (max 150st). Det har varit lite skadegörelse på Moliden samt 

 lugnt på Kabyssen. Stänger helger pga att sommaren är i antågande. 
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Information från Kjell Sjölund; 

Trafiksäkerhetsdagen för åk 8 var mycket lyckad. Skadegörelse på skolan har minskat och det  

är lugnt på skolan. 

 

Information från Helén Benjaminsen; 

Brottsligheten ligger på en relativt låg nivå. Inget speciellt som ”sticker ut”. 

 

Information från Catarina Davidsson; 

Informerar om att det eldningsförbud som fanns, nu är upphävt, sedan den 2/5-19. I övrigt inget  

speciellt. 

 

  

 5.   Gemensamt arbete inför skolavslutningen – Kampanj mm; 

Frågan om gemensamt arbete inför skolavslutningen med tanke på langning bl a. Påminner om  

Kampanjen ”Tänk om”. Hur får kommunen ut info? Ett möte om skolavslutningen kommer att 

ske på KSU. 

 

   

6.  Övriga frågor; 

 Ann Norling: Informerar om beslut av regionala strategin gällande policy för drogförebyggande. 

Väcker frågan om VAD varje förvaltning i kommunen gör för att minska droganvändning osv. 

Tar upp frågan om att se över kommunens drogpolicy för att ha möjlighet att kunna ta in polisens 

narkotikahundar för drogsök på skolor bl a. 

 

 Kjell Sjölund; Påpekar att det tidigare år varit ganska stökigt efter allsången i juli. 

Stökigheterna har företrädesvis skett i området runt coop. Detta bör polisen titta till inför årets 

allsång. 

 

7.  Kommande möten 2019 

23/9 kl 09-11  Sessionssalen 

25/11  kl 09-11  Sessionssalen 
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Catarina Davidsson  Erwin Hedén 

Ordförande   Sekreterare 
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