Protokoll från sammanträde med Brottsförebyggande rådet 2008-03-12
Stadshuset Tranan 2, kl: 15:00-16:15
Närvarande
Krister Rydholm
Cecilia Stedt
Bengt Samson
Patrik Forsemalm
Bertil Fång
Veronika Bäck
Tommy Forsman
Claes Sjöqvist

ordförande
sekr./handläggare
näringslivet
polisen
räddningstj änsten
polisstyrelsen
1: e social sekreterare
kultur- och ungdomssekreterare

Frånvarande
Mattias Lindh
Annelie Marmerholt
Palle Rosen

barn- och utbildningsförvaltningen
Svenska kyrkan
LO -facken

§ 1. Mötet öppnas

Ordförande Krister Rydholm (m) hälsar rådets ledamöter välkomna till dagens möte.
§ 2. Presentation av rådsmedlemmar

Med anledning av att många av rådets medlemmar är nya föreslår ordförande Krister
Rydholm (m) att samtliga gör en kort presentation av sig själva. Rydholm berättar att han
har en rad olika förtroendeuppdrag i kommunen samt att han till vardags arbetar som
kvalitets- och inköpschef. Cecilia Stedt informerar rådet om att hon jobbar i Tranås som
kommunsekreterare sedan juni 2007 och hon att har fått uppdraget att ersätta Jarl Edlund
som handläggare för BRÅ. Bengt Samson berättar att han till vardags jobbar som
försäkringsförmedlare och representerar näringslivet i rådet. Bertil Fång berättar att han
är ny tillförordnad chef för rättningstjänsten och kommer att ersätta Torbjörn Eek i rådet.
Verksamheten är dock inte ny för Fång då han tidigare hoppat in i rådet som ersättare för

Eek. Veronica Bäck presenterar sig som förtroendevald representant i länspolisstyrelsen.
Vidare berättar Bäck att hon är yrkesverksam inom socialpsykiatrin. Tommy Forsemalm
berättar att han är l:e socialsekreterare i Tranås kommun och nämner att han
ersätter Thomas Embrink i rådet. Avslutningsvis informerar Claes Sjöqvist att han jobbar
som kultur- och ungdomssekreterare Tranås kommun och är bosatt i Boxholm.
§ 3. Brottsstatistik

Patrik Forsemalm presenterar brottsstatistik från 2006 hämtad från nationella
BRÅ. Dessa siffror är de senaste som jämför antal brott/WO 000 innevånare. Forsemalm
understryker vikten av att statistiken blir jämförbar med övriga städer i länet. Siffrorna
från 2006 jämförs med 2005 års statistik för att rådet skall få en uppfattning om
eventuella tendenser. Kontentan av presentationen blir att Tranås kommun ligger över
länssnittet beträffande brott.
På detta följer en allmän diskussion om polisens situation i Tranås kommun. Rådet
problematiserar kring den centraliseringsstrategi som präglar polisväsendet idag. Under
denna punkt diskuteras även de nya förutsättningar som uppstår för polisen i och
med att verksamheten flyttade in i det s.k. Blåljushuset.
§ 4. Handlingsplan

Krister Rydholm (m) berättar att i den handlingsplan som är upprättad för
Brottsförebyggande rådet i Tranås 2007,2008-2009 finns fem olika arbetsområden
definierade;
1.
2.
3.
4.
5.

Skapa säkra och trygg miljöer
Motverka droganvändandet bland ungdomar
Öka upptäcktsrisken för brott
Stöd till föräldrar i deras fostrande roll
Underlätta anmälan om brott och öka kunskapen om incidenter

Rydolm nämner att utifrån dessa områden är det tänkt att arbetsgrupper skall formeras.
Rydholm väcker frågan om rådet med tanke på dess nya medlemmar, ställer sig bakom
handlingsplanen. Vidare undrar Rydholm om rådet kan besluta om vilka som skall ingå i
dessa arbetsgrupper under dagens möte. På grund av att många medlemmar är nya enas
rådet om att alla skall fundera på dessa frågor fram till nästkommande möte.
§ 5. Medborgarförslag gällande kvällsbelysning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ett medborgarförslag gällande
kvällsbelysning (2007-05-30 § 245) till Brottsförebyggande rådet. Förslagsförfattarna
vill att kommunen sätter upp kvällsbelysning längs med promenadvägen mellan
Åsvallehult och Vriggebo. Rådet diskuterar förslaget och kommer fram till att det bör
finnas belysning vid åsyftad sträcka. Vidare bör den påbörjade promenadvägen med
gångtunnel under Toståsvägen färdigställas med anslutning mot befintlig promenadväg.
Detta för att få bort gångare och cyklister längs med Toståsvägen.
Krister Rydhom (m) föreslår medborgarförslaget bör sammanfogas med Kew Nordqvists
(mp) motion om att införa LED - ljus i kommunen. Cecilia Stedt får i uppdrag att författa
rådets yttrande.

§ 6. Hur går vi vidare?

Rådet beslutar att nästkommande möte kommer att äga rum på brandstationen den 12
maj kl: 14:00. Syftet med lokaliseringen är att låta tf räddnings chef Bertil Fång visa upp
den ombyggda brandstationen.
§ 6. Mötet avslutas
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