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Plats och tid

 
Svansjörummet, Kommunhuset, klockan 14.00-16.00 

  
Närvarande Kommunstyrelsen Tomas Johansson 
 Kommunstyrelsen Lisa Dahlberg 
 Kommunledningskontoret Mats Lilienberg 
 Kommunledningskontoret Matilda Johansson 
 Socialförvaltningen Bahman Alami 
 Teknik- och serviceför-

valtningen 
Magnus Palm 

 Teknik- och serviceför-
valtningen 

Markus Hagman 

 Marks Bostad AB Svante Dahlberg 
 SÄRF Ida Maberg 
 SÄRF Mikael Strömkvist 
 Polismyndigheten Annika Stomberg 
 Kommunledningskontoret Maria Sivedal 
   
   
   
Frånvarande Barn- och utbildningsför-

valtningen 
Dennis Reinhold 

 Kultur- och fritidsförvalt-
ningen 

Christian Dahl 
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1 Föregående mötesprotokoll 

Ärendet 
Punkt 9 angående tillgängligheten till flytvästar är inte besvarad av Kultur- 
och fritidsförvaltningen. Frågan tas upp på nästa möte för att bli besvarad. 
Inga övriga synpunkter på protokollet. 
________________ 
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2 Presentation chef för skydd- och säkerhetsenheten 

Ärendet 
Säkerhetschef Matilda Johansson presenterar sig och hon började den 1 oktober. Ma-
tilda kommer närmast från en liknande tjänst i Mölndals stad. Hon kommer att arbeta 
med frågor som handlar om trygghetsfrågor och brottsförebyggande arbete, informat-
ionssäkerhet och dataskydd, krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd och all-
männa säkerhetsfrågor. 
 
 
________________ 
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3 Aktuella frågor från mötesdeltagarnas förvaltningar/organisationer 

Ärendet 
Polisen 
Annika Stomberg berättar hur polisen jobbar med att ta fram gemensamma lägesbil-
der. Arbetet har startat upp för att få en bättre samverkan, se bilaga 1.  
 
Annika lyfter även några punkter som polisen önskar ska bli åtgärdade. När det gäller 
åtgärder i stationsparken så är de omhändertagna. Åtgärder vid Kinna resecentrum 
tar Magnus Palm med sig och får återkomma på nästa möte. Förråd Axel Berggrens 
gata diskuteras och även det slutar med att Magnus Palm undersöker närmare bland 
annat vem som är fastighetsägare. Häljadalen är ett populärt samlingsställe för olika 
grupper på grund av sitt ostörda läge. Svårt att hitta lämpliga åtgärder i området. 
 
Kommunstyrelsen 
Mats Lilienberg informerar om att enheten för skydd- och säkerhet kommer att be-
mannas upp med fyra personer nu när skydd- och säkerhetschefen är på plats. En-
heten kommer att hantera frågor som exempelvis dataskydd, trygghetsfrågor, civilför-
svar och krisberedskap. Enheten kommer även att se över övergripande frågor såsom 
beredskap och utbildningar. 
 
Tomas Johansson och Lisa Dahlberg informerar om att valet 2018 genomfördes rela-
tivt lugnt. Det var lite skadegörelse och något hot men i övrigt ganska lugnt.  
 
Marks Bostad AB 
Under 2018 har kommunledningskontoret och Marks Bostad AB (MBAB) haft ett ge-
mensamt projekt med en bovärd. Under 2019 går han tillbaka till sin ordinarie tjänst 
som fastighetsskötare. 
 
Olovlig andrahandsuthyrning sker men frågan är under uppsikt.  
 
På Hedbo går funderingar runt att starta upp grannsamverkan. Olika aktiviteter har 
startats för att öka grannsämjan. Bland annat finns ett pågående arbete mellan polis 
och Ängskolan över att öka tryggheten.  
 
Lokalen som den somaliska föreningen har använt på Hedbo är uppsagd och sista dag 
är 15 november. MBAB kan inte erbjuda lämplig lokal och en mängd andra kontakter 
har tagits men ännu finns ingen ny lokal för föreningen. Diskussioner pågår. 
 
MBAB genomför tillsammans med polisen trygghetsvandringar i bostadsområden och 
är nu intresserade av att även kommunens förvaltningar kan delta. MBAB och polisen 
träffas en gång per månad för information. 
 
MBAB har intresse av att starta upp vräkningsförebyggande arbete tillsammans med 
SOC. MBAB har fått positiva signaler från ex Borås där motsvarande arbete pågår.  
 
Teknik- och serviceförvaltningen 
Under sommaren har ett mindre antal incidenter med anlagda bränder och annan ska-
degörelse rapporterats. En fråga som behöver diskuteras tillsammans är säkerhet på 
skolorna. Det är stora skillnader mellan hur det fungerar på olika skolor i kommunen.  
Det har varit trafikolyckor men inga allvarliga olyckor på kommunens vägnät. Teknik- 
och serviceförvaltningen tar med sig frågan om utvecklingen av olyckor väg 41 jäm-
fört med förra året. 
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Målningsarbeten pågår bland annat att måla upp övergångsställen. En synpunkt som 
kommer upp är att i korsningen Brättingstorpsvägen och Skutesjövägen behöver cy-
kelvägen som passerar markeras upp tydligare.  
 
SÄRF 
I höst ganska lugnt med incidenter. Diskussion runt hur incidentrapportering går det 
till, exempelvis från skolan? SÄRF informerar om att de har varit på bland annat rek-
torsgruppen och informerat.  
 
Under oktober månad har SÄRF högre beredskap pga. trupptransporter på väg 41.  
 
Socialförvaltningen 
Det har varit skadegörelse och inbrott i kontorslokalerna i Kinnaström under augusti. 
Det har även varit klotter på ytterväggarna men sanering har skett. 
 
Socialförvaltningen har genomför en inventering av samtliga larm såsom överfallslarm 
och Securitas ronder med hjälp av Teknik- och serviceförvaltningen. 
 
 

  
 
 
 

________________ 
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4 MSB:s trygghetsundersökning information 

Ärendet 
På föregående möte beslutades att Marks kommun ska delta i MSB:s under-
sökning om individens uppfattning om trygghet och säkerhet under hösten 
2018. Från Mark kommer 800 personer i åldrarna 18–79 år att slumpmässigt 
väljas ut till undersökningen. Totalt kommer 43 600 personer i Sverige få 
möjlighet att svara på undersökningen. Frågorna som skickas ut finns i bilaga 
2. 
 
Statistiska centralbyrån, SCB har hand om utskick, insamling och samman-
ställning av svar på uppdrag av MSB. Efter avslutad bearbetning avidentifierar 
SCB uppgifterna innan SCB överlämnar dem till MSB för fortsatt bearbetning 
och analys. MSB:s behandling av uppgifterna omfattas också av statistiksek-
retess. Resultatet kommer att presenteras strax efter årsskiftet. 
 

________________ 
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5 Remiss Näringslivsprogrammet 
 

Ärendet 
Tomas Johansson redogör övergripande för Näringslivsprogrammet. Trygghet- och sä-
kerhetsrådet har inga specifika synpunkter på programmet. 
 
 

________________ 
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6 Uppdrag från kommunstyrelsen 5 sept 2018 

Ärendet 
Tomas Johansson och Lisa Dahlberg redogör för kommunstyrelsens uppdrag 
som kommit till efter diskussion om bland annat IVPA, i väntan på ambulans. 
Grunden är personers upplevelse av trygghet eftersom det ibland tar lång tid 
innan hjälp kommer på plats. Hur kan kommunen bidra till ökad trygghet? 
Förslag att jobba vidare med kan vara utbildning och samverkan med ex bya-
lagen och kommunens egna verksamheter ute i orterna. Redan idag finns det 
flera frivilligorganisationer med verksamhet som fungerar bra exempelvis 
hjärtstartare. 
 
Tomas och Lisa tar med sig frågan till byalagsmötet i november. Trygghet- 
och säkerhetsrådet får se vidare på hur arbetet kan organiseras.  
 
 
 

_______________ 
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7 Nästa möte 

 
Ärendet 
Nästa möte är fredag 14 december kl. 13.00-15.00 i Svansjörummet, Kommunhuset, 
Boråsvägen 40, Kinna. 
 
  
 
 

________________ 
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8 Övriga frågor 

Ärendet 
Annika Stomberg tipsar om organisation med trygghetsvandringar och möten som 
idag finns i Tranemo. Kommunen samordnar möten med byalagen på respektive ort, 
exempelvis vart fjärde år. Inför möten sker inventering och/eller enkät för att beskriva 
vilka frågor som är aktuella på berörd ort. Efter trygghetsvandringen sker ett avstäm-
ningsmöte där även andra aktuella frågor behandlas exempelvis skolnedläggning. 
 
 

________________ 
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