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1. Bakgrund 

Ett av inriktningsmålen enligt Lindesbergs kommun Vision 2024 är att kommunen ska vara 
en plats där barn och unga ges en bra och trygg start i livet. 

I kommunens brottsförebyggande arbete har det tidigare funnits tre geografiska 
arbetsgrupper kopplat till LindeBRÅ, norra, centrala och södra kommundelen. För att 
effektivisera mötesformerna och bättre möjliggöra gemensam lägesbild för hela kommunen 
så slogs de tre grupperna ihop under våren 2017 till en gemensam arbetsgrupp. 
Representerade verksamheter har varit kommunens 7–9 skolor, Lindeskolan, Fellingsbro 
folkhögskola, fältassistenter, IFO barn och unga, fritid, tillsyn och polis. Under de senaste två 
åren fram till och med våren 2020 har mötena företrädesvis haft fokus på barn och ungas 
hälsa, alkohol- och droganvändande, normbrytande beteenden samt trygghet och allmänt 
välbefinnande för ungdomar i ålder 12–20 år. Det har inte varit primärt fokus på direkt 
brottsförebyggande arbete i gruppen och än mindre om samtliga målgrupper det vill säga 
även vuxna och äldre som var tanken med arbetsgruppen från början. Det samordnade 
arbetet har skötts via LindeBRÅ. De nämnda områdena ovan som avhandlats i arbetsgruppen 
har fyllt ett klart syfte och behov som behövts, därför ses det som naturligt och självklart att 
arbetsgruppen byter namn, syfte och inriktning. Gruppen ska ses som en gemensam arena för 
samverkan och information utifrån respektive verksamhetsuppdrag och inte vara underställd 
LindeBRÅ. Således övergång till namn Förebyggande grupp barn och unga i Lindebergs 
kommun.  

1.1. Syfte  

En övergripande grupp för att främja barn och ungas hälsa, 12–20 år, och trygghet med 
särskilt fokus på det förebyggande arbetet kring, alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 
om pengar.  

1.2. Uppdrag 

• Att skapa en gemensam lägesbild av barn och ungas hälsa och trygghet med fokus på 
det förebyggande arbetet kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. 

• Att utifrån syftet utveckla samverkan inom respektive verksamhet, internt och 
externt. 

• Att bidra till en ökad förståelse av olika verksamheters uppdrag och möjliga 
handlingsutrymme. 

• Att vid behov arbeta med analys och statistik. Gruppen strävar efter att arbeta 
kunskaps- och evidensbaserat. 

  



 

2. Organisation 

2.1. Arbetsformer och sammankallande 

Samverkan utifrån respektive organisationsmål för Lindesbergs kommun, Polisen och 
Fellingsbro folkhögskola, sammankallande och samordnare är Folkhälsoutvecklare från 
folkhälsoteamet. Gruppen träffas 4–6 gånger per år. 

2.2. Uppföljning 

1 gång per år i LindeBRÅ respektive 1 gång i Utskottet stöd och strategi. 

2.3. Verksamheter 

Att företräda sin verksamhet och sitt verksamhetsuppdrag samt aktivt bidra till kommunens 
gemensamma verksamhetsmål.  Ansvara för att föra vidare information och arbete till sin 
närmaste chef och linjeorganisation. 

 Folkhälsoteamet – folkhälsoutvecklare (sammankallande o samordnare) 
 IFO barn och unga – enhetschef 
 Fältgruppen – fältkurator 
 Gymnasieskola – verksamhetschef gymnasiet 
 Grundskola - verksamhetschef grundskolan,  
 Elevhälsan – chef för elevhälsan 
 Kultur och fritid – fritidskonsulent 
 Miljökontoret – tillståndshandläggare (miljöinspektör) 
 Fellingsbro folkhögskola – kurator 
 Polis – ungdomspolis 
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