
      
      

 

Protokoll från möte i Brottsförebyggande rådet 
Torsdag 16 maj 2019, klockan 14.30–16.00 

Svenljungasalen norr 

Närvarande 
Stefan Carlsson, Johan Björkman, Tomas Klug (ersatte Magnus Nilsson), Patrik Harrysson, Dan Franzén, 
Annika Stomberg, Tommy Fock, Fredrik Ekberg, Kerstin Göss-Lindh, Mattias Kalén, Helene Jansson, Larry 
Norrström, Tim Hagberg, Mikael Pettersson, Erika Till 

Frånvarande 
Thomas Gull, Per Bynander, Tommy Stensson, Tommy Pettersson, Hans-Göran Karlsson, Sebastian Nydén 

§ 1 Ordförande Stefan Carlsson öppnade mötet 
 

§ 2 Till justerare valdes Johan Björkman 
 

§ 3 Dagordningen godkändes 
 

§ 4 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna 
 

§ 5 Vad är aktuellt inom det brotts- och drogförebyggande arbetet? 
Erika berättar om utbildningen som hon går tillsammans med Annika, som kommer ge en bra grund i 
arbetet inför Trygg och säker 2020. Det har även bildats en mindre arbetsgrupp som börjat se över 
strukturen för detta arbete. Grunden i Trygg och säker är att effektivisera det brottsförebyggande arbetet, 
och att vi fokuserar på rätt saker i rätt tid.  

Polisen har genomfört hundträning på Mogaskolan, vilket gick bra. De hittade ingen narkotika i skolan. 
Detta görs oanmält och med media närvarande för att uppmärksamma det. 

Polisens arbete med IT-brottslighet och sociala medier är klart, de besökte samtliga mellanstadier i 
kommunen och det har varit lyckat. De åkte ut till respektive ort för att träffa både elever och föräldrar, 
men uppslutningen av föräldrarna var sådär. Svårt att nå ut och få dem att komma. 

Kindsvakt upplever läget lugnt. Har ett bra samarbete med polisen om det är något de behöver hjälp med. 
Just nu bevakar och närvarar dem extra på biblioteket, då det har varit stökigt pga. stora ungdomsgrupper 
som samlas där. Ett problem som är något väderberoende, så kan komma att ändras nu vid varmare väder 
och kvällar. Ska vara närvarande på Svenljungas bibliotek tills vidare, och även extra under EU-valet då 
man upplevt det mer stökigt.  

Diskussion kring hur vi bemöter problemet med våra ungdomar. Ett arbete som är viktigt är 
relationsskapandet och att vi inte bara driver bort gängen så de samlas på andra ställen. Viktigt och se 
över anledningen till varför de hänger på biblioteket men inte vår fritidsgård.  

Beslut att KV’16 ska vara öppet under sommaren, en viktig och bra plats för våra ungdomar. Viktigt att 
man arbetar med en strukturerad verksamhet! 
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Larry berättar att Särf har börjat arbeta med FABIS (Förebyggande av brand i skolan). Ett arbete med 
ungdomar upp till gymnasiet där man har konsekvenssamtal med dem som anlagt brand i skolmiljön. Mark 
arbetar med detta och då är även fältassisterna med i samtalet med ungdomarna. Bra att kommunicera 
med personalen på skolan för att tydliggöra detta arbete.  

Annikas upplevelse i övrigt från polisens håll är att det är lugnt i kommunen, skolan hanterar sina egna 
ärenden bra med hjälp av mentorerna. De gör ett bra jobb med eleverna! 

§ 6 Djurrättsaktivism  
Med initiativ från Mark så har polisen föreläst kring djurrättsaktivism för bönder och lantbrukare i Marks 
kommun, men även några från Svenljunga deltog. Hot och terror mot bönder och oron kring detta är stor 
bland bönder och lantbrukare, 3 procent blir utsatta rikssnitt. Går på familjerna och barnen – samtal 
nattetid. Det är även hög närvaro vid bostäder. Hemfridszonen gäller inte på gårdsplan och utanför 
byggnader som inte är huset, vilket skapar problem.  

Polisen närvarade på kosläppet i Strömma, då även aktivister var närvarande. Men det var lugnt och inget 
hände. I dagsläget finns det inga djurrättsaktivister i Svenljunga.  

§ 7 Trygghetsundersökning  
Genomgång av trygghetsenkäten som ska gå ut en gång om året till invånarna i kommunen. Gjord av 
polisen, för att få en sammanställd syn på medborgarnas upplevelse av trygghet. Viktigt att vi går ut med 
den i flera kanaler så den når ut till så många som möjligt. 

§ 8 Övriga frågor 
Det kommer områdespoliser till Mark som även kommer jobba i Svenljunga. Tanken är att det ska komma 
områdespoliser till varje kommun, till 2021. 

§ 9 Nästa möte 
Torsdagen den 5/9 kl. 14.30–16.00  

Kommande mötestider 5/12. 

§ 10 Ordföranden avslutade mötet och tackade de som deltagit 
 
 

Svenljunga kommun den 16 maj 2019. 

 
 
 
 
Erika Till 
Sekreterare 
 
 
 
 
Stefan Carlsson    Johan Björkman   
Ordförande     Justerare   
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