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Rådet för trygghet och hälsa

• Ansvar folkhälso- och brottsförebyggande arbete

• Informationsutbyte och dialog ska bidra till 
kunskapsbaserat och lokalt förankrat arbete

Fokus 2023: 

Anpassa arbete till ny lagstiftning för kommuners 
brottsförebyggande arbete

Kommunövergripande arbete för att förebygga och 
upptäcka våld i nära relation



Deltagare

Kommunstyrelsens vice ordförande och 2e 

vice ordförande

Tjänstepersoner från kommunens 

förvaltningar

Polisen

Räddningstjänsten

Länsstyrelsen

Timråbo

Regionen



1 juli 2023 - ny lag för kommuners 

brottsförebyggande arbete

• Kommunerna ska ta fram en lägesbild över 
brottsligheten, ta ställning till behovet av 
åtgärder och besluta om en åtgärdsplan.

• Kommunerna ska ta visst ansvar för 
samordningen av det lokala brottsförebyggande 
arbetet via ett brottsförebyggande råd och en 
samordningsfunktion.

Ref: Kommuners ansvar för brottsförebyggande 
arbete (regeringen.se)

https://www.regeringen.se/49d9bc/contentassets/9906b0696b3a43769b15cbd3deec50f7/kommuners-ansvar-for-brottsforebyggande-arbete.pdf


Samarbetsöverenskommelse och 

medborgarlöfte Timrå kommun - polisen

• Lyfter viktiga områden för samarbete 

2023-2026 

• Vi uppdaterar våren 2023, undertecknas 

av lokalpolisområdeschef och 

kommunstyrelsens ordförande



Operativ samverkansgrupp

Syfte: skapa gemensam lägesbild om och var något 
pågår och om det finns något att agera på.

• Träffas 1 gång per vecka

• Varje representerad verksamhet har ansvar att 
samla in avvikelser till rapport.

Deltagare: Polis, räddningstjänst, Timråbo, kultur 
och teknik, socialtjänst, barn och utbildning, 
kommunledningskontor.

Säkerhetsansvarig i kommunen samordnar. 



Nationell informationssatsning från 

polisen

Skydda dig mot telefonbedrägerier 

Vykort hem till alla personer över 70 år. 

På denna länk finns vykortet och affischer 

på olika språk som ni skriva ut och använda: 

https://polisen.se/telefonbedragerier

https://polisen.se/telefonbedragerier




Utbildning i suicidprevention, psykisk 

ohälsa

• Medelpads räddningstjänstförbund utbildar på 

uppdrag av kommunen

• Finns intresse av information och/eller 

utbildning inom er organisation – kontakta 

Anna Gidlund



Statsbidrag motverka ofrivillig ensamhet

Syftet med statsbidraget är att förebygga och bryta 
ofrivillig ensamhet och isolering.

Bidraget, 98 000 000 kronor för 2023, riktar sig till 
ideella föreningar och stiftelser som inte är statliga 
eller kommunala, om den saknar vinstsyfte.

Sista ansökningsdag 7 mars. 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/organisationer/
motverka-ofrivillig-ensamhet/

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/organisationer/motverka-ofrivillig-ensamhet/


Tack! 

Vill du veta mer, har frågor eller funderingar? 

Kontakta Anna Gidlund, samordnare trygghet och hälsa

E-post: anna.gidlund@timra.se

mailto:anna.gidlund@timra.se

