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Plats och tid

Viby, klockan 13:00- 16:15
Ajournering klockan 14:25-14:40

Beslutande

Birgitta Gunnarsson (C),ordförande
Iréne Karlsson (M) §§ 1-2
Christoffer Sjögren (MP)
Torgil Slatte (KD), ersätter Irené Karlsson (M) §§ 3-5

Ersättare

Torgil Slatte (KD) §§ 1-2

Övriga deltagande

Carina Brofeldt, bitr. kommundirektör
Carina Åsman, kommunsekreterare
Helena Westman, säkerhetssamordnare
Josefine Arvidsson, kommunpolis §§ 1-2
Morgan Lantz, säkerhetssamordnare §§ 1-2
Roger Max, säkerhetssamordnare
Stefan Karlsson, säkerhetssamordnare

Utses att justera

Christoffer Sjögren (MP)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset

Justerade paragrafer

§1- §5

Underskrifter
Sekreterare

Carina Åsman
Ordförande

Birgitta Gunnarsson (C)
Justerande

Christoffer Sjögren (MP)
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§1

Presentation av utskottsarbetet
Bakgrund
Helena Westman, säkerhetssamordnare informerar trygghets- och
säkerhetsutskottet om beslut och arbetet som pågick under delar av föregående
mandatperiod och en genomgång av uppdragen.
Sammanfattning
Helena Westman, säkerhetssamordnare beskriver Mjölby kommuns
krigsorganisation, kommunens strategiska nätverk och trygghets- och
säkerhetsenhetens personal som är 2,45 årsarbetare.
Under föregående mandatperiod arbetade utskottet bland annat med
samverkansöverenskommelse och medborgarlöftet med Polisen,
narkotikasituationen i kommunen, trygghetsvandringar, totalförsvaret, torkan och
valet 2018. Trygghets- och säkerhetsutskottet har även behandlat en rad
styrdokument och några av dem kommer att revideras under kommande
mandatperiod.
Det brottsförebyggande arbetet bedrivs inom trygghets- och säkerhetsenheten och
där ingår bland annat flera projekt såsom ”tillsammans mot nätdroger”,
”Placemaking in the Nordic – tryggare Sverige”, 100 % ren hårdträning, ”om mig”
undersökningen och narkotikaspårning i avloppsvattnet. Enheten arbetar även
med informationssäkerhet och krisberedskap.
Beslutsunderlag
Muntlig information.
Beslut
1.

Kommunstyrelsens trygghets- och säkerhetsutskott tackar för
informationen som noteras till protokollet.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§2

Polisens arbete inom trygghets- och säkerhetsarbetet i Mjölby
kommun
Bakgrund
Josefine Arvidsson, kommunpolis informerar om lokalpolisområde Motala där det
är fem kommuner som ingår Motala, Mjölby, Boxholm, Vadstena och Ödeshög.
Josefine Arvidsson informerar om samverkansavtalen som Polisen har med
samtliga kommuner, de leder fram till medborgarlöften i kommun. Till
medborgarlöftena skrivs även handlingsplaner med varje kommun och
handlingsplanerna finns att hitta på Polisens hemsida. Målen ska vara det
förebyggande arbetet och att Polisen ska vara synlig på gator och torg.
Polisen har startat ett projekt med polisvolontärer som har till uppgift att hjälpa
polisen vid större evenemang. Vid utvärderingar har resultat visat att volontärerna
har en lugnande effekt. Projektet kommer att utvidgas och permanentas. Idag finns
cirka 30 personer som är polisvolontärer.
Beslut
1.

Kommunstyrelsens trygghets- och säkerhetsutskott tackar för
informationen som noteras till protokollet.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2019:78

Öppna jämförelser inom trygghet- och säkerhet 2018 - redovisning
Bakgrund
Varje år publicerar SKL Öppna jämförelser för trygghet och säkerhet med syftet att
stimulera till förbättringsarbete och i förlängningen ökad effektivitet genom att
redovisa indikatorer för säkerhetsarbetet. I rapporten finns uppgifter om vilka
kommuner som förefaller vara trygga och säkra, hur utvecklingen sett ut över tid
och vilken betydelse lokala förhållanden har för resultatet. Uppgifterna i rapporten
bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen (SoS), Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB), Statistiska Centralbyrån (SCB),
Rikspolisstyrelsen (RPS), Brottsförebyggande rådet (Brå) och SOS Alarm AB.
Sammanfattning
Mjölby kommun placerar sig på plats 34 av Sveriges 290 kommuner, vilket innebär
en förbättring på 25 placeringar sedan år 2017. Sedan 2010 har Mjölby kommun
stadigt klättrat på den sammanställda rankningen vad gäller trygghet och
säkerhet. Bäst resultat visar kommunen vad gäller antalet utvecklade bränder i
byggnad, antalet sjukhusvårdade till följd av oavsiktliga olyckor och anmäld
skadegörelse.
Vi ser också att kommunen har bra responstider för såväl ambulans som
räddningstjänst, det vill säga de första resurserna är mycket snabbt på plats vid ett
larm till 112.
För att göra kommunen ännu tryggare och säkrare behöver kommunen arbeta
förebyggande med stöld- och tillgreppsbrott och den upplevda tryggheten hos
kommuninvånarna.
Åtgärder
Mjölby kommun har genom sitt kommunmål om en tryggare och säkrare kommun
under flera år arbetat aktivt med utvecklingen inom området. Öppna jämförelser
visar tydligt den positiva utvecklingen på området, men trots det finns fortsatt ett
antal punkter med utvecklingspotential.


Justerandes sign

Den upplevda tryggheten
Den upplevda tryggheten hos kommuninvånarna överensstämmer inte
alltid med den faktiska säkerheten i kommunen. Det är därför viktigt att
möta kommuninvånarna utifrån den upplevda känslan oavsett hur den
faktiska utsattheten ser ut i kommunen. För att göra det arbetar
kommunen framförallt med trygghetsvandringar. Under 2018 gjordes
såväl fysiska trygghetsvandringar som digitala medborgardialoger kring
den upplevda tryggheten i både Skänninge och Mantorp. Under 2019
fortsätter arbetet med Mjölby tätort. Ett annat sätt att arbeta med den
upplevda tryggheten för kommunen är att stötta och motivera till
skapandet av fler områden med aktiv grannsamverkan.
Utdragsbestyrkande
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§ 3 fortsättning


Anmälda stöld- och tillgreppsbrott
Kommunen arbetar för att minska stöld- och tillgreppsbrott t.ex. genom
samarbete med grannsamverkan, övervakning och väktartjänst. Inom de
kommunala verksamheterna arbetas det bland annat med
riskinventeringar och påminnelser inför längre ledigheter för att minimera
risken för inbrott.
En stor del av tillgreppsbrotten i kommunen rör cykelstölder. Genom en
överenskommelse med polismyndigheten riktar sig under 2019 ett särskilt
medborgarlöfte just mot resecentrum i Mjölby. Där insatser så som ökad
polisiär närvaro och trygghetsvandringar är tänkt att påverka såväl
tryggheten som brottsligheten.



Skyddet mot olyckor för boende och verksamheter i Mantorp utifrån
expansionen av orten
Kommunen har idag väldigt bra responstider för sin
utryckningsverksamhet. En faktor som säkerligen är bidragande såväl vad
gäller det låga antalet utvecklade bränder i byggnad och antalet
sjukhusvårdade. Kommunen växer dock stadigt, vilket i förlängningen
också riskerar att påverka Räddningstjänstens responstider. Mantorp är ett
av de områden som växer allra mest, och där ortens tillfartsvägar kan
komma att innebära en begränsning i förlängningen. Med anledning av
detta genomför Räddningstjänsten under 2019 en utredning för att se över
vilka konsekvenser detta kan komma att få för deras förmåga till
räddningsinsatser.

Beslutsunderlag
Sammanfattning av Mjölby kommuns resultat
Öppna jämförelser frö trygghet och säkerhet
Indikatorer för öppna jämförelser
Beslut
1.

Kommunstyrelsens trygghets- och säkerhetsutskott tackar för
informationen som noteras till protokollet.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§4

Trygghetsvandringen i Mjölby tätort - information
Sammanfattning
Roger max, säkerhetssamordnare informerar kort om den digitala
trygghetsvandringen som sker 2019-03-07, klockan 18.00-20.00.
Beslut
1.

Kommunstyrelsens trygghets- och säkerhetsutskott tackar för
informationen som noteras till protokollet.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2019:67

Uppföljning enligt lagen och extraordinära händelser
Bakgrund
Mjölby kommun rapporterar årligen in information till Myndighetens för
samhällsskydd och beredskap, MSB om kommunens arbete om hur den
ekonomiska ersättningen för krisberedskap och civilt försvar har använts, vilka
händelser har inträffat samt åtgärder och indikatorer.
Beslutsunderlag
Informationsbrev
Redovisningen från Mjölby kommun
Beslut
1.

Kommunstyrelsens trygghets- och säkerhetsutskott tackar för
informationen som noteras till protokollet.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

