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* Enligt indexet AUDIT-C.

Lägesbild i Färgelanda kommun

Under hösten 2018 och våren 2019 har en lägesbild tagits fram över 
Färgelanda kommun. Lägesbilden har tagits fram i samverkan mellan 
polisen och kommunen där kommunens verksamheter haft möjlighet att 
komma in med underlag. Länsstyrelsen i Västra Götaland har varit med och 
stöttat kommunen och polisen i detta arbete.

Utifrån lägesbilden och återkommande diskussionsämnen på det 
brottsförebyggande rådets möten har prioriterade områden tagits fram. De 
områden som brottsförebyggande rådet kommer att fokusera på under denna 
handlingsplans giltighetstid är: 

 ANDT-prevention
 Trygghet i centrum och i samhället
 Våld i nära relationer

Om det under handlingsplanens giltighetstid (2020-2022) uppstår ärenden 
som kräver direkta insatser kan brottsförebyggande rådet välja att fokusera 
på dem under den tidsperiod som krävs för att lösa dem.

Prioriterade insatsområden

ANDT-prevention
ANDT-prevention är en viktig del av det brottsförebyggande arbetet, det 
kan bland annat knytas an till langning och tillgång till alkohol bland 
tonåringar. Det kan exempelvis också vara relevant utifrån brottskategorier 
som rattfylleri och misshandel. Alkohol- och drogbruk är en av flera 
förståelse- och orsaksfaktorer för misshandel.

Enligt den nationella hälsoundersökningen Hälsa på lika villkor (2015-
2018) är 15 % av de svarande en riskkonsument* av alkohol. Detta ligger i 
snitt med riket. CAN-undersökningen från 2019 visar att 51 % av eleverna i 
åk 9 och 71 % av eleverna i åk 2 på gymnasiet har druckit alkohol de 
senaste 12 månaderna. Detta är ungefär i likhet med regionen gällande 
elever i åk 2 på gymnasiet och ungefär 15 procentenheter högre än snittet i 
riket bland elever i åk 9. Detta är en minskning från undersökningen 2016.

En oro för rattonykterhet är något som lyfts fram av medborgarna i 
kommunens och polisens medborgardialoger som genomfördes hösten 
2019.
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Enligt CAN-undersökningen 2019 har 8 % av eleverna använt någon form 
av narkotika (sammanslaget resultat för elever i åk 9 och åk 2 på 
gymnasiet). Enligt Hälsa på lika villkor 2018 har 5 % av befolkningen i 
kommunen mellan 16-84 år provat narkotika någon gång.

Trygghet i Färgelanda
Att medborgarna och handlarna uttrycker otrygghet i Färgelanda centrum 
har under 2019 varit ett återkommande diskussionsämne på 
brottsförebyggande rådets möten. 

Kommunens anställda på Centrumhuset har även de upplevt otrygg situation 
på sin arbetsplats. Det har även förekommit klotter inne på centrumhuset 
under 2019.

Den största andelen som deltog i kommunens och polisens medborgardialog 
om trygghet och samverkan under hösten 2019 ansåg att de känner sig 
trygga i kommunen. Områden som medborgarna uppgav att de kände sig 
otrygga på var torget i Färgelanda samt längs kommunens vägar där hög 
hastighet förekommer samt som tidigare nämnts finns en oro för 
rattonykterhet.

Våld i nära relationer
Inom våld i nära relationer finns det ett stort mörkertal och socialtjänster i 
hela Sverige har upplevt en ökning i antal ärenden de senaste åren.

I Färgelanda kommun finns det en styrgrupp för våld i nära relationer och 
BRÅ anser att det är viktigt att de tar del av information från den gruppen 
för att kunna planera sitta brottsförebyggande arbete.
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Aktiviteter

Aktiviteter inom ANDT-prevention

Åtgärd När det ska genomföras Ansvar
Sprida information till 
allmänhet och personal om 
pågående ANDT 
preventiva kampanjer

Löpande Folkhälsostrateg

Öka kunskap om 
konsekvenser av ANDT 
för berörd personal 
exempelvis inom skola 
och socialtjänst

Vid behov Ansvarig chef

Forum på fritidsgården för 
föräldrar och ungdomar, 
information och diskussion 
om ANDT

1 gång per år Fritidsgården

Information till ungdomar 
om risker med ANDT i 
samarbete med polisen

1 gång per år Skolan och 
kommunpolisen

Information till 
vårdnadshavare om ANDT 
och trafik i samarbete med 
skola, polis och NÄRF

1 gång per år Skola, 
kommunpolis 
och NÄRF
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Aktiviteter inom Trygghet i Färgelanda

Åtgärd När det ska 
genomföras

Ansvar

Implementering av 
Effektiv samordning för 
trygghet (EST) för att 
följa upp oroligheter i 
centrum.

Under 
handlingsplanens 
giltighetsperiod (2020-
2022)

Folkhälsostrateg, 
säkerhetssamordnare, 
kommunpolis

Arbeta för att ha fortsatt 
dialog mellan kommun, 
polis och handlare 
gällande trygghet i 
centrum

Vid behov, minst 1 
gång per år

Säkerhetssamordnare, 
kommunpolis och 
näringslivsstrateg

Arbeta för en trygg 
trafiksituation i centrum 
via trafikkontroller

Löpande Polisen

Arbeta för en trygg 
trafiksituation i centrum 
via dialog med 
ungdomar

Löpande Ungdomsrådet

Föreläsning om 
våldsbejakande 
extremism

1 gång under 
handlingsplanens 
giltighetsperiod (2020-
2022)

Svenska kyrkan och 
folkhälsostrateg/
säkerhetssamordnare

Följa upp arbetet med 
kommunens lokala 
handlingsplan för 
våldsbejakande 
extremism

Minst 1 gång per år Säkerhetssamordnare

Undersöka möjlighet att 
starta upp nattvandrar-
verksamhet i 
kommunen

Löpande under året BRÅ
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Aktiviteter inom Våld i nära relationer

Åtgärd När det ska genomföras Ansvar
Ta del av information 
från styrgruppen för våld 
i nära relationer

Löpande IFO-chefen

Utöka samarbetet med 
kyrkan, bjuda in dem att 
delta i arbetsgruppen för 
våld i nära relation

Under året IFO-chefen

Uppföljning
Handlingsplanen och dess aktiviteter följs upp på BRÅs möten. 
Arbetsgruppen gör årligen en sammanfattning vilken presenteras för BRÅ 
styrgrupp och kommunstyrelsen.


