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Datum:

2020-01-30

Grupp:

Politiker-Brå

Tid och plats:

08:00-11:00, lokal Glan

Deltagare:

Frida Granath, Mikael Wallin, Jonny Persson, Kristin
Andersson, Peter Johansson, Helena Wetterhall

Frånvarande:

Nathalie Pettersson

Minnesanteckning Politiker-Brå
1. Information från sektor social omsorg
Marie Lundström, strateg på sektor social omsorg presenterar resultaten från
narkotikakartläggningen, enkäten ”om mig” och kartläggningen av narkotikaspår i avloppsvattnet.
2. Föregående mötesprotokoll
Genomgång av föregående minnesanteckningar, inga synpunkter framförs.
3. Avrapportering styrgrupp Brå
Styrgrupp BRÅ har diskuterat ungdomssituationen i Finspångs kommun.
Arbete sker med rutin för polisanmälan i skolan och strukturering av arbetet
med metoden effektiv samordning för trygghet (EST) pågår.
4. Avrapportering från utbildningstillfällen
-

Maskulinitet kroppsfixering, dopning, genus och manlighet – skapar
det våld?

Syftet är att öka förståelsen för behovet av ett brett normkritiskt och genusförändrande arbete. Hur dopning påverkar människans kropp, agerande och
kopplingen till kriminalitet och kriminella nätverk.
5. Polisen
Polis presenterar aktuell brottsstatistik och förmedlar information om operation rimfrost där målet är att minska skjutningar och sprängningar i kriminella miljöer, reducera antalet personer i kriminella nätverk genom lagföring
och avhopparverksamhet, öka beslagen av vapen och sprängämnen samt öka
tryggheten hos allmänheten.
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6. Riktlinje vid hot och våld mot förtroendevalda
Ett förslag på riktlinje vid hot och våld mot förtroendevalda presenteras.
Synpunkter som framförs berör arbetsgivaransvaret samt förhållandet om
bolagens ledamöter och ersättare. Samordnare skickar en uppdatering av
riktlinjen till rådets medlemmar efter klargörande av dessa frågor och innan
ärendet kan lyftas till kommunstyrelsen.
7. Brottsförebyggande programmet
Arbetet med framtagandet av programmet fortsätter vid extrainsatt möte den
11 februari klockan 10:15-12:00.
8. Trafiksäkerhet
Under det första halvåret 2018 har flera åtgärder påbörjats för att öka tryggheten i det offentliga rummet. För personer som går och cyklar i kommunen
har arbete påbörjats att förstärka belysningen på cykelbanan mellan gångtunnlar under riksvägen till Nyhem. Flera åtgärder har genomförts för att
förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.
Några exempel är:
- Förbättrande gångpassager på Östermalm
-

Ny gång- och cykelväg i Butbro och på Kraftkärrsvägen vid
Lillängsskolan

-

Målning av gång och cykelvägar för separering av fotgängare och
cyklister

För de personer som reser kollektivt har en pendlarparkering och nya busshållplatser på Gronvägen vid Östra Hårstorp anlagts. Inventering av hållplatser för skolskjuts i kommunen har genomförts och ytterligare hållplatser
har fått nya fluorescerande skyltar. Andra trygghetsskapande faktorer som
utförts är slyröjning av tätortsnära skog i anslutning till bostadsområden och
i vid platser/parkmiljöer som kan upplevas otrygga.
Utredning om säkra gång- och cykelvägar till skolor pågår.
9. Medborgarlöfte
Medborgarlöfte är en del av polisens och kommunens arbete med långsiktigt
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Löftet utgår från en lokal
problembild som har tagits fram och prioriterats genom medborgardialog
och medarbetardialog.
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De områden som bland annat lyfts fram från medborgarna är rattonykterhet,
trafikregler som ej efterlevs, skadegörelse och droger. Polisens egen problembild visar att drogproblematiken måste vara en fortsatt prioriterat område. Polismyndigheten ser ett behov av att fortsätta det arbete som har påbörjats under år 2018 och 2019.
Efter brottsförebyggande rådets godkännande lyfts ärendet till kommunstyrelsen med förslag om förlängd giltighetstid till och med år 2020.
10. Övriga frågor
-

Inbjudan till trygghetsdagen den 6 februari 2020

Konferens om lokalt arbete mot narkotika. Samordnare bokar lokal och bjuder in rådet till konferensen.
-

Utredning om ett eventuellt lagstiftat kommunalt ansvar att arbeta
brottsförebyggande.

Regeringen tillsätter en utredning som ska föreslå hur ett lagstiftat kommunalt ansvar att arbeta brottsförebyggande kan utformas. Kommunerna har en
central roll i det lokala brottsförebyggande arbetet och kan bidra med viktiga insatser inom sina verksamheter.
I utredningen ingår bland annat även att utreda hur ett kommunal lagstadgat
ansvar för brottsförebyggande arbete förhåller sig till andra aktörer som bidrar i det brottsförebyggande arbetet och vid behov lämna andra förslag.
Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021.
11. Kommande möten
31/3 kl. 08:00-10:00
20/5 kl. 08:00-10:00

