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Datum: 2019-10-25 

Grupp: Politiker-Brå 

Tid och plats: 13.00-15.00 i Glan 

Deltagare: Frida Granath, Mikael Wallin, Nathalie Pettersson,  
Peter Johansson, Helené From, Helena Wetterhall 
 

Frånvarande: Marie Johansson, Jonny Persson 

Minnesanteckning Politiker-Brå 
 
1. Föregående mötesprotokoll 
Genomgång av föregående minnesanteckningar. 
 
2. Avrapportering styrgrupp Brå 
Styrgrupp BRÅ har fastställt rutin vid väpnat hot och våld i skolan. Rikt-
linje vid hot och våld mot förtroendevalda presenteras för politiker-BRÅ 
kommande möte. Arbete sker med rutin för polisanmälan i skolan 
Lions Club har inkommit med en projektidé om att motverka vandalism och 
nedskräpning. Rektor för Viggestorpskolan ska kontrollera förut-
sättningarna för skolan att förverkliga projektidén. 
 
3. Avrapportering från utbildningstillfällen    

- Från ord till handling 

Länsstyrelsen anordnade den 17 oktober ett utbildningstillfälle för polis och 
kommun. Vid tillfället föreläste professor Henrik Andershed om hur vi ska 
kunna arbeta mer effektivt och kunskapsbaserat i samverkan inom det 
brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet.   
Genom att införa ett mer systematiskt kunskapsbaserat arbetssätt och inte 
välja insatser efter sunt förnuft och logik. 
Kartläggning – analys - insatser – uppföljning – återkoppling 
 
       - Trygghetsdagen 

Konferens om samverkan mellan kommun och polis med fokus på medbor-
garlöften. Genom att komplettera kommunens och polisens problembild 
med information från medarbetare och medborgare kan det trygghetsskap-
ande och brottsförebyggande arbetet utvecklas och bli mer problemoriente-
rat. Ett medborgarlöfte är ett arbete eller åtgärd som kommunen och/eller 
polisen åtar sig att göra och som ska kommuniceras med medborgarna. 
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4. Rutin vid väpnat våld i skolan  
Politiker BRÅ får information om fastställd rutin vid väpnat våld i skolan. 
Synpunkter om vikten för verksamheterna att förbereda och öva situationer 
framhålls av polisen.  
 
5. Riktlinje vid hot och våld mot förtroendevalda 
Ett förslag på riktlinje vid hot och våld mot förtroendevalda presenteras. Till 
nästa möte återkommer politikerna med synpunkter beträffande riktlinjen. 
Polisen poängterar vikten av tydlighet gällande ansvar i sammanhanget. 
 
6. Brottsförebyggande programmet  
Politiker BRÅ får information om det brottsförebyggande programmet. 
 
7. Polisen  
Polisen lämnar lägesbild över antalet anmälda brott och informerar om 
kommande aktiviteter inför nästa veckas skollov.  
 
8. Planering  

 Medborgarlöfte 

Bakgrund till medborgarlöftet och samverkan mellan polis och kommun 
förmedlas.  

Medborgarlöftet beskriver prioriterade områden inom trygghetsskapande 
och brottsförebyggande arbete och sektorchef går igenom handlingsplanen 
och strukturen för arbetet. 

Organiserad brottslighet 

Lokal Operativ Samverkan (LOS) skapar förutsättningar för att identifiera 
strategier att förhindra etablering av verksamhet som bedrivs i lokaler utan 
tillstånd eller disponeras av kriminella nätverk 

Sociala insatsgrupper (SIG) riktar sig till vuxna, med syfte att förhindra  
rekrytering till kriminella nätverk och hantera de som vill lämna den  
kriminella banan.  
 
Trygghet - synlighet 

Detta berör förebyggande arbete i skolmiljö, trafiksäkerhetsarbete, satsning-
ar på synlig polis i centrum samt att förebygga skadegörelse.  

ANDT 

Narkotikabrottslighet är prioriterat arbetsområde där kommun och polis ska 
samarbeta i enlighet med kommunens ANDT-strategi. Gym i Finspång för-
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pliktar sig att bedriva verksamhet fri från doping och narkotikaklassade pre-
parat och samordnad alkoholtillsyn sker.  

Effektiv samordning för trygghet (EST) 

Kunskapsbaserat arbetssätt för gemensam kartläggning och resurspriorite-
ring. 

Ungdom (SSPF) 

Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid för att motverka kri-
minalitet och missbruk bland unga i riskzonen. 

 
 Inriktning Brå  

Planering av gruppens framtida sammankomster och teman. Frågan bereds 
av de politiska representanterna och till nästa tillfälle önskas statistik gäl-
lande nätbrott. De politiska representanterna i BRÅ efterfrågar ett ökat fo-
kus på utvärdering och uppföljning av vidtagna åtgärder.  
 
9. Övriga frågor 
Till utbildningstillfälle den 18 november i Linköping finns poolbil bokad för 
de som önskar åka med. Medverkan sker på egen tid och utan arvode.  
 
Politiker Brå önskar ta del av handlingsplan för trafiksäkerhet till nästa till-
fälle.  
 
10.  Kommande möten 

11/12 kl. 13:00-15:00 
30/1   kl. 08:00-10:00 
26/3   kl. 08:00-10:00 (eventuellt byte av dag på grund av konferens) 
20/5   kl. 08:00-10:00 
 
 
 


