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Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 
Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se  Webbplats www.finspang.se 

Datum: 190308  

Grupp: Politiker Brå  

Tid och plats: 8.30-10.30 Regnaren  

Deltagare: Frida Granath, Mikael Wallin, Jonny Persson, 

Nathalie Pettersson, Nina Öberg, Emelie Lagervall 

 

 

Frånvarande: Peter Johansson, Marie Johansson, 

 

 

 

Dagordning Politiker Brå 

 

1. Presentation av gruppen 
    Ordförande, Frida Granath hälsar alla välkomna och gruppen presentar sig för varandra. 

 

2. Organisationsstruktur / Styrdokument 
      Säkerhetssamordnare, Emelie Lagervall informerar de nya ledamöterna bakgrunden till  
        omorganisation en av Brå som skedde årsskiftet 2017/2018. Framgångsfaktorer som  
        snabbare beslutsordning och tydligare rågångar. Genomgång gjordes av: 

- Reglementet för kommunstyrelsens rådgivande organ och särskilda kommittéer. 
- Brottsförebyggande programmet 
- Samverkansöverenskommelsen 
- Handlingsplan i samverkan med polis 
- Medborgarlöfte 
- Social, Skola, Polis och Fritid (SSPF) 
- Lokal Operativ Samverkan (LOS) 
- Sociala insatsgrupper (SIG) 
- Effektiv Samordning för Trygghet (EST) 

 
 

3. Avrapportering Styrgrupp 
Säkerhetssamordnaren delger gruppen vad som framkom av tidigare möte (190115), samt 
vad som kommer att gås igenom på nästkommande möte (190313). 
 

4. Framtagande av fast dagordning 
Diskussion hölls gällande av en förutbestämd dagordning med utrymme för rörliga frågor 
under ”Övriga frågor”. Möjlighet ska finnas att löpande ändra dagordningen. Önskan fram-
fördes även att Brå löpande bjuder in personer med anknytning till brottsförebyggande-, 
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trygghetsskapande- och säkerhetsarbete för information på framtida möten, i syfte att få 
en bredare bild av hur det arbetas med de aktuella ämnen i Finspångs kommun. 
Beslut: Säkerhetssamordnaren tar fram ett utkast på dagordning för godkännande av ord-
förande till nästa möte. 
 

5. Utbildning 
Ordförande ska se över de ekonomiska möjligheterna med ambition att skicka minst en(1) 
politiker på BRÅs webbutbildning/termin.  

 
6. Presentation av kommunpolis, statistik för 2018 
Brå önskar till nästa möte fokusera på Brott i nära relation och på mötet beredas statistik 
för mäns våld mot kvinnor och brott i nära relation. Brå önskar få ta del av tid på dygn, 
veckodag, ålder, område (kartbild), anmälda brott och brott till åtal. Brå önskar även bjuda 
in kommunens samordnare mot brott i nära relation, Ann-Christin Nilsson. 

 
7. Övriga frågor  
- Önskan ifrån polis att byta mötesdag.  
Beslut: Nästa möte 190327, 08.30-10.30  
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