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Brottsförebyggande rådet 

 

Minnesanteckningar förda vid möte med Brottsförebyggande rådet, 

styrgrupp 

 

Plats och tid: Centrumhuset konferensrum, måndag 1 november klockan 

13.00 – 14.40  

 

Närvarande: 

Kenneth Carlsson (L), ordförande 

Katrin Siverby, kommunchef 

Anna Gunnervik, barn- och utbildningschef t.o.m. punkt 5 

Tony Bengtsson, kommunpolis 

Julia Kvartsberg, praktikant polisen, kriminologstudent  

Lillan Fahlstedt, folkhälsostrateg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrev anteckningarna: 

 

 

Lillan Fahlstedt 

Folkhälsostrateg 

 Godkända 2021-11-02 via epost 

av: 

 

Kenneth Carlsson (L) 
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Brottsförebyggande rådet 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

1. Genomgång av dagordningen 

 

Ordförande går igenom dagordningen.  

 

2. Minnesanteckningar från styr- och arbetsgrupps gemensamma 

möte 2021-09-06 

 

Minnesanteckningarna från föregående möte med styr- och 

arbetsgrupp 2021-09-06 läses igenom.  

 

 

3. Diskussionspunkt – BRÅ sammansättning 

 

Ordförande lyfter BRÅs sammansättning och huruvida personunion 

för de förtroendevalda mellan det brottsförebyggande rådet och 

folkhälsorådet är det bästa alternativet. Ordförande anser att det inte 

är nödvändigt med personunion mellan folkhälsorådet och BRÅ 

styrgrupp som det är idag. BRÅ styrgrupp föreslår att 

sammansättningen av BRÅ styrgrupp ses över till nästa 

mandatperiod. Vidare diskuterar styrgruppen syftet med BRÅ 

styrgrupp och behovet av gruppen. Styrgruppen föreslår att detta ses 

över vid nästa mandatperiod. 

 

Styrgruppen diskuterar även sammansättningen av BRÅ arbetsgrupp 

och vad som är mest effektivt. Styrgruppen lämnar ett förslag där de 

kommunala verksamheterna utgör den ordinarie arbetsgruppen och 

de externa aktörer som idag ingår i arbetsgruppen adjungeras vid 

behov samt att detta genomförs på prov under 2022. 

Folkhälsostrategen får i uppdrag att se över detta och låta 

arbetsgruppen prova detta arbetssätt under 2022. 

 

 

4. Diskussionspunkt – Operativ arbetsgrupp 

 

Ordförande lyfter frågan hur arbetsgruppen ska vara utformad, 

huruvida politiken ska ha en representant i den gruppen samt hur 

ofta arbetsgruppen ska ha möten. Ordförande föreslår att gruppen 

enbart ska bestå av tjänstepersoner. Styrgruppen beslutar att 

arbetsgruppen på prov ska ha möten med enbart tjänstepersoner. 

Detta ska sedan utvärderas vid utformningen av arbetsgruppen inför 

nästa val. 
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Brottsförebyggande rådet 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Folkhälsostrategen och kommunpolisen lyfter att samarbetet i 

arbetsgruppen fungerar väl men att det kan utvecklas och bli mer 

effektivt än vad det är i dagsläget, det handlar om såväl om arbetssätt 

som mötestäthet. 

 

 

5. Diskussionspunkt – BRÅ arbetssätt 

 

Ordförande lyfter frågan hur BRÅ ska fokusera på det förebyggande 

arbetet snarare än att fastna i rapporter kring det som har varit. Detta 

gäller både BRÅ styrgrupp och arbetsgrupp, diskussionen fokuserar 

dock på arbetsgruppen. 

 

Folkhälsostrateg och kommunpolis lyfter lägesbilder för 

verksamheter som ett förslag. Det behöver bli tydligare vad varje 

person förväntas ta med sig för information till mötet och vad som 

gäller mellan mötena för att lösa de problem som diskuteras. För att 

arbeta med det föreslår folkhälsostrateg och kommunpolis att 

arbetsgruppen ska ha möten oftare. Även detta kommer ske på prov 

under 2022. 

 

 

6. Mötestider 2022 

 

BRÅ styrgrupp beslutar följande dagar och tider för möten under 

2022: 23 maj klockan 13.00-15.00 samt 21 november klockan 13.00-

15.00. 

 

 

7. Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor. 

 

 


