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 §§ 7 -  10 

Underskrifter 

Sekreterare 
...................................................................  
Sara Wiesner 

Ordförande 
...................................................................  
Fredrik Kjos (M) 

Justerare 
...................................................................  
Mary Svenberg (S)  

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Trygghetsutskottet 

Sammanträdesdatum: 2021-03-19 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2021-03-22 Datum för anslags nedtagande: 

 

2021-04-12 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 .....................................................................  
Sara Wiesner  

 
 

Plats och tid Teams, 2021-03-19 08:30-09:45 
Ajournering  

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Beslutande Fredrik Kjos, ordförande (M) 

Hans Åberg, 1:a vice ordförande (L) 
Jan Stefanson (KD) 
Mattias Peterson (C) §§ 7, 9-10 
Annika Falk (S) 
Mary Svenberg (S) 
Katarina Olofsson (SD) 
 

Rolf Nersing (S) 
Jan-Erik Björk (KD) § 8 
 
Närvarande ersättare 

Martin Normark (L) 
Jan-Erik Björk (KD) §§7, 9-10 

Övriga deltagare Ida Texell – Kommundirektör 
Sara Wiesner - Sekreterare 
Sanna Ajaxén - Sekreterare 
Anneli Goldberg - Samordnare 
Camilla Stark - Chef trygghet och prevention 
Torgny Söderberg - Polisen, Temaärende §8 
Magnus Nilsson - Polisen, Temaärende §8 

 - Kvinnojouren Anna, Temaärende §8 
Helena Austrell – Politisk sekreterare, Socialdemokraterna 
Marcus Sköld – Politisk sekreterare, Moderaterna 
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§ 7 Utveckling av handlingsplan mot våld i 
nära relation samt hedersrelaterat våld 
och förtryck 

 Dnr KS 20/0649 

Beslut 
1. Trygghetsutskottet ger Kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag 

på aktivitetsplaner med aktiviteter för att förebygga och motverka våld i 
nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. 
 

2. Trygghetsutskottet ger Kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag 
på en uppdelning av befintlig ”Handlingsplan mot våld i nära relation 
och hedersrelaterat våld och förtryck” till en separat handlingsplan mot 
våld i nära relation, och en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och 
förtryck. 

Sammanfattning 
Handlingsplanen mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck 
utvecklas genom att Kommundirektör med denna som underlag tar fram en 
separat handlingsplan mot våld i nära relation, och en handlingsplan mot 
hedersrelaterat våld och förtryck. 

Detta mot bakgrund av karaktären av dessa former av våld och förtryck, som 
innehar likheter men också skillnader som behöver beaktas för ett effektivt och 
riktat förebyggande och motverkande arbete.  

Handlingsplanen mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck 
vilar på omvärldsbevakning och en lokal kartläggning som utgör en god 
kunskapsgrund för ett lokalt arbete med dessa frågor. För att säkerställa att 
arbetet konkretiseras och att möjliggöra uppföljning, tar Kommundirektör fram 
en aktivitetsplan med aktiviteter för att förebygga och motverka våld i nära 
relation samt hedersrelaterat våld och förtryck.  

Aktiviteterna ska genomföras i verksamheter inom flera av kommunens kontor 
och i samverkan mellan kontoren, samt i samverkan med andra viktiga aktörer 
såsom polis, kvinnojour, bostadsbolag och region.  

Trygghets- och preventionsenheten/Kommunledningskontoret ansvarar för att 
samordna arbetet med och sammanställa aktivitetsplanen. 

Aktivitetsplanen följs upp årligen av Trygghetsutskottet. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 mars 2021 

• Handlingsplan mot våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och 
förtryck – antagen KF § 9, 17 februari 2021 

Förslag till beslut 
1. Trygghetsutskottet ger Kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag 

på aktivitetsplaner med aktiviteter för att förebygga och motverka våld i 
nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. 

2. Trygghetsutskottet ger Kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag 
på en uppdelning av befintlig ”Handlingsplan mot våld i nära relation 
och hedersrelaterat våld och förtryck” till en separat handlingsplan mot 
våld i nära relation, och en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och 
förtryck. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Peterson (C) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att utskottet 
har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

 

Beslutet skickas till: 

• Kommundirektör 
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§ 8 Rapporter 
1. Rapport Ett Bra Bro Bättre 2021.docx 

 Dnr KS 21/0165 
  

2. Trygghetsöversikt 2020.pdf 
 Dnr KS 21/0166 

  

3. Embrace rapport - Veckolägesbild v 3-5 
 Dnr KS 20/0435 

  

4. Embrace rapport - Veckolägesbild v. 5-7 
 Dnr KS 21/0049 

  

5. Embrace rapport - Veckolägesbild v. 7-9 
 Dnr KS 21/0049 

  

Temaärende – Polisen informerar om trygghetsläget i kommunen 
Torgny Söderberg och Magnus Nilsson från Polisen informerar 
Trygghetsutskottet om polisens pågående arbete med NOA, digitala 
medborgarlöften, samverkansöverenskommelse, avhopparverksamhet, 
brottsutveckling och trygghet i kommunen. 

Temaärende – Kvinnojouren Anna informerar om deras verksamhet 
Vivianne Almstedt informerar Trygghetsutskottet om Kvinnojouren Annas 
arbete, värdegrund, fokusområden, övergripande mål och utmaningar i 
verksamheten. 

Kommundirektörens rapporter 
• Trygghetsskapande åtgärder i samband med öppning av restaurang i 

Norrboda. 
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§ 9 Delegationsbeslut 
 • Inga delegationsbeslut  
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§ 10 Anmälningar 
 • Inga anmälningar  

 

 

 




