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Brottsförebyggande rådet 

 

Minnesanteckningar förda vid möte med Brottsförebyggande rådet, 

arbetsgrupp 

 

Plats och tid: Kommunhuset framsteg samt digitalt via GoToMeeting, 

måndag 22 mars klockan 13:00-15:15  

 

Närvarande: 

Kenneth Carlsson (L), ordförande  

Linda Andersson, vikarierande folkhälsostrateg  

Tony Bengtsson, kommunpolis  

Wiveca Forsberg Doyle, rektor Valboskolan 7-9, fram till och med punkt 6   

Hans Därnemyr, förbundschef NÄRF fram till och med punkt 4  

Jon Granlund, IFO-chef  

Elisabet Niklasson, säkerhetssamordnare 

Andreas Widekärr, Svenska kyrkan Färgelanda  

Ingemar Ottosson, brottsofferjouren, fram till och med punkt 4  

Britt Älvsäter Thomasson, ordförande brottsofferjouren, punkt 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrev anteckningarna: 

 

 

Linda Andersson 

Vikarierande folkhälsostrateg 

 Godkända 2021-03-31 via epost 

av: 

 

Kenneth Carlsson (L) 
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Brottsförebyggande rådet 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

1. Genomgång av dagordningen 

 

Ordförande går igenom och godkänner dagordningen.  

 

2. Minnesanteckningar från senaste mötet med arbetsgruppen 

2021-01-25 

 

Minnesanteckningarna från arbetsgruppens senaste möte 2021-01-25 

läses igenom av folkhälsostrategen. Minnesanteckningarna från 

mötet med arbetsgruppen läggs till handlingarna.  

 

3. Genomgång av minnesanteckningarna från det senaste mötet 

med styrgruppen 2021-02-01 

 

Minnesanteckningarna från styrgruppens senaste möte 2021-02-01 

läses igenom av folkhälsostrategen. Folkhälsostrategen påpekar att 

det blivit ett fel i datumangivelsen under plats och tid för mötet, 

styrgruppsmötet var inte den 2 februari utan den 1 februari. Under ej 

närvarande står Birgitta Mehamedi Örn (C) med, då Birgitta är 

ersättare ska hon inte stå med som ej närvarande.  

 

Minnesanteckningarna från mötet med styrgruppen läggs till 

handlingarna.  

 

4. Besök av brottsofferjouren, information om förslag om idéburet 

partnerskap  

 

Ingemar Ottosson från brottsofferjouren och Britt Älvsäter 

Thomasson ordförande brottsofferjouren Fyrbodal informerar om 

hur brottsofferjourens arbetar och lägger fram en förfrågan om ett 

idéburet partnerskap mellan Färgelanda kommun och 

brottsofferjouren.  

 

Brottsofferjouren Fyrbodal är en ideell organisation som stötar 

invånare i 14 kommuner. Brottsofferjouren ger stöd åt brottsoffer, 

anhöriga och vittnen som ett komplement till det arbete 

socialtjänsten utför. Färgelanda kommun har i vid mötestillfället 

inget avtal med brottsofferjouren. Under 2019 fick brottsofferjouren 

in 30 ärenden från Färgelanda och under 2020 inkom 20 ärenden 

från invånare i kommunen. Brottsofferjouren meddelar att de gärna 

tar emot volontärer och eventuellt en styrelseledamot från 

Färgelanda. Brottsofferjouren önskar att möjligheten för ett idéburet 

partnerskap med mellan dem och Färgelanda kommun ses över. 
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Brottsförebyggande rådet 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Brottsofferjouren vill öka sin synlighet för invånarna och genomför 

gärna gemensamma informations insatser.  

 

Rektorn på Valboskolan meddelar att på skolans plattformar finns 

det länkar till brottsofferjouren. Svenska kyrkan i Färgelanda 

efterfrågar information i pappersform som kan finns tillgänglig i 

kyrkan. Brottsofferjouren ska skicka material i pappersform till 

kyrka samt till folkhälsostrategen som kan distribueras ut. 

Ordförande meddelar brottsofferjouren att ordförande och 

folkhälsostrategen ska ta förfrågan och informationen angående 

idéburet partnerskap vidare.  

 

5. Aktuellt i verksamheterna  

 

Valboskolan 7-9  

Rektorn på Valboskolan informerar om att pandemin fortsatt har stor 

påverkan på skolans arbete. Stor del av arbetet handlar om att 

planera och hantera fjärr och distansundervisning samt den 

närundervisning som sker växelvis för olika årskurser. Det finns en 

oro över hur åtgärderna på grund av pandemin påverkar elevernas 

mående. Rektorn upplever att skolan i nuläget har god översikt över 

hur elevernas olika behov.  

 

Polisen  

Kommunpolisen informerar om att läget generellt i Fyrbodal är 

relativt lugnt. Polisen är välinformerade angående läget runt 

centrumhuset i Färgelanda tätort och den upplevda oro som finns hos 

personal i centrumhuset och hos handlare runt centrumhuset. Polisen 

har ökat sin synlighet runt centrumhuset och ska fortsätta med detta.  

 

Svenska kyrkan  

Kyrkohedern meddelar att en viss frustration kan märkas av bland 

invånare då pandemin påverkar antalet personer som får vistas i 

kyrkan samtidigt. Invånare upplever även det är mycket olika 

rekommendationer gällande pandemin som kommer från olika håll 

vilket gör det svårt att ta till sig informationen. Den upplevda oron i 

Färgelanda tätort kring centrum märkas av då församlingsbor 

uppgett att de upplever obehag när de rör sig ute i området. 

 

Individ och familjeomsorgen 

Chefen för individ och familjeomsorgen informerar om att sedan 

pandemin startade så har det skett en markant ökning av 

orosanmälningar gällande barn och unga, men en direkt koppling till 
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Brottsförebyggande rådet 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

pandemin är svår att se. Kostnaderna för försörjningsstöd ligger 

sedan 2020 kvar på en hög men inte ökande nivå. De senaste två 

månaderna har antalet ärenden till individ och familjeomsorgen 

minskat något.  

 

6. Presentation av LUPP enkätsvar del hälsa och trygghet  

 

Folkhälsostrategen går igenom utvalda delar av resultatet av LUPP 

enkäten som genomfördes på Valboskolan år sju till nio i oktober 

2020. Resultat presenteras från enkätdelarna hälsa och trygghet samt 

några få svar från delen angående skola. De resultat som presenteras 

är de som folkhälsostrategen upplevt som viktiga att lyfta för det 

brottsförebyggande rådet.  

 

Arbetsgruppen diskuterar det presenterade resultaten. Arbetsgruppen 

diskuterar eventuella bakomliggande anledningar till varför bara ca 

30 % av de svarande eleverna har angett att de alltid känner sig 

trygga på buss tåg eller liknande. Polisen lyfter att det kan finnas 

många olika orsaker till oro inom kollektivtrafiken och att inte bara 

kommunens kollektivtrafik skildras i frågan. Arbetsgruppen tar upp 

att det tidigare varit oroligt kring kommunens skolskjutsar men att 

det under de senaste året varit lugnt. 

 

      Kyrkohedern lyfter att det är viktigt att eleverna på Valboskolan år 

sju till nio får återkoppling och får ta del av resultatet av enkäten. 

Folkhälsostrategen meddelar att eleverna på Valboskolan ska få ta 

del av resultatet. Ordförande lyfter att det är viktigt att resultatet 

används som underlag för verksamheter inom kommunen. 

Arbetsgruppen beslutar att presentation ska göras på nytt på det 

brottsförebygganderådets gemensamma arbets- och styrgruppsmöte i 

maj.  

 

7. Planering inför gemensamt styrgrupp och arbetsgruppsmöte 

2021-05-17  

 

Folkhälsostrategen lyfter som förslag att hon kan se över om det går 

att hitta en representant med mandat som skulle kunna företräda hela 

Färgelanda näringsliv att bjuda in till det gemensamma mötet. Om 

en representant kan hittas önskar arbetsgruppen att en representant 

för näringslivet blir adjungerad till arbetsgruppen vid det 

gemensamma mötet. Kommunpolisen lyfter att det är viktigt att om 

en representant ska vara med i arbetsgruppen behöver denna 

representant ha ett helhetsgrepp över Färgelanda näringsliv. 


