1
2021-01-25

Brottsförebyggande rådet

Minnesanteckningar förda vid möte med Brottsförebyggande rådet,
arbetsgrupp
Plats och tid: Färgelanda kommunhus, framsteg samt digitalt via
GoToMeeting, måndag 25 januari klockan 13.00 - 14.52
Närvarande:
Kenneth Carlsson (L), ordförande
Linda Andersson, folkhälsostrateg
Tony Bengtsson, kommunpolis digitalt via GoToMeeting
Wiveca Forsberg Doyle, rektor Valboskolan 7-9 digitalt via GoToMeeting
fram till och med punkt 7
Hans Därnemyr, förbundschef NÄRF digitalt via GoToMeeting fram till
och med punkt 4
Andreas Widekärr, Svenska kyrkan Färgelanda digitalt via GoToMeeting

Ej närvarande:
Maria Andersson, tillförordnande IFO-chef
Elisabet Niklasson, säkerhetssamordnare

Skrev anteckningarna:

Godkända 2020-01-27 via epost
av:

Linda Andersson
Folkhälsostrateg

Kenneth Carlsson (L)
Ordförande
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1. Genomgång av dagordningen
Ordförande går igenom dagordningen. Folkhälsostrategen föreslår
att punkt 4 flyttas ner och att en ny punkt, ”genomgång av statistik
från NÄRF och polisen 2020” läggs som punkt 4. Detta då
förbundschefen på NÄRF inte kan delta längre än till klockan 13.30.
Då Rektorn på Valboskolan 7-9 inte kan delta längre än till kl.14.15
föreslår folkhälsostrategen även att punkt 7 ” aktuellt i
verksamheterna” flyttas upp till punkt 5.
BRÅ arbetsgrupp godkänner ändringarna i dagordningen.

2. Riktlinjer digitala möten
De närvarande har läst igenom riktlinjer för digitala möten innan
mötet. Ordförande beslutar att för framtida BRÅ möten behöver inte
riktlinjerna för digitala möten gå med ut i kallelsen.
3. Genomgång av minnesanteckningar från senaste mötet med
arbetsgruppen (2020-12-07)
Minnesanteckningarna från föregående möte med arbetsgruppen
läses igenom.
4. Genomgång av statistik från NÄRF och polisen 2020
Förbundschefen på NÄRF går igenom den operativa statistiken för
hela NÄRFs område för 2020 och visar antalet larm uppdelat på
olika uttryckningskoder. Sedan 2016 har antalet uttryckningar för
brand i fordon ökat över tid i hela NÄRFs område. Brand i fordon
har även blivit vanligare i Färgelanda med åren.
Statistik som sticker ut för 2020 är exempelvis att antalet larm
gällande trafikolyckorna hade en markant nedgång under våren. Det
finns inget vetenskapligt underlag till orsaken men en trolig orsak är
covid-19 pandemin då den gör att färre personer är ute i trafiken. En
ökning i antalet suicidlarm syns tydligt under 2020. I suicidlarmen är
inte enbart omkomna vid suicid inräknade utan en större del av de
larmen är suicidförsök. Även när det kommer till suicidlarm är
pandemin är en trolig orsak till ökning även om det inte är
vetenskapligt bevisat. Ökningen av suicidlarm syns för
räddningstjänsten nationellt under 2020.
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Kommunpolisen informerar om att även polisen ser en ökning av
larm med händelsekod suicid. I västra Fyrbodal har antalet
suicidlarm till polisen dubblerats under 2020 jämfört med 2019. I
Färgelanda syns en ökning av anmälda brott under 2020 då 824 brott
anmäldes i jämförelse med 597 anmälda brott under 2019.
Kommunpolisen påtalade att statistiken gäller alla anmälda brott,
vissa av dessa anmäla brott anses inte vara egentliga brott. Juli till
augusti 2020 syns en markant ökning av brott i Färgelanda. Polisen
gjorde då insatser för att minska brotten vilket gett effekt och
statistiken är nu nere på nivåer liknande samma period 2017.
Rektorn på Valboskolan undrar om polisen kan se orsaken till
ökning av anmälda brott i Färgelanda. Kommunpolisen meddelar att
det beror både på att personer är mer anmälningsbenägna nu än
tidigare vilket är bra då även små brott anmäls, men tyvärr beror
ökningen också till viss del på att brotten i sig har ökat.
Trafikbrott har under 2020 legat på ungefär samma nivå som
förgående år. En ökning kan ses i antalet anmälda fall av
skadegörelse och bedrägeribrott. Nationellt sett ser polisen att
brotten förändrats på grund av covid-19. Folkhälsostrategen flikar in
att i samband med pandemin har personer nationellt drabbats av
bedrägeri försök kopplat till covid-19 provtagning och vaccination.
Kommunpolisen informerar om att när det kommer till bedrägerier
är det den sortens bedrägerier som handlar om att försöka få
personer att lämna kontouppgifter som är vanligast nationellt.
Folkhälsostrategen lyfter att kommunen har fått information om att
invånare drabbats av bedrägeriförsök relaterade till sotning och
genom NÄRF informerat invånarna via kommunens Facebook.
Ordförande undrar hur kommunen arbetar med
informationsspridning t.ex. om bedrägerier i närområdet.
Folkhälsostrategen informerar om att kommunen sprider information
om t.ex. bedrägerier till kommuninvånarna via kommunens
Facebook och hemsida. Ordförande lyfter att kanske kan tidningen
Dalslänningen ”total på dal” användas för att sprida liknande
information för att nå ut med information till fler.
Ordförande undrar om polisen kan se en ökning av anmälda brott
angående brott i nära relation. Kommunpolisen informerar om att
denna sorts anmälningar gick ner i början av 2020 men då brott i
nära relation ofta inte anmäls direkt är det svårt att säga om
pandemin påverkar dessa brott.
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5. Aktuellt i verksamheterna
Valboskolan 7-9
Rektorn på Valboskolan 7-9 informerar om att pandemin har
påverkat skolans arbete till stor del under hösten. Från den 23/11 har
skolan varit delvis nedstängd och bedrivit distans- och
fjärrundervisning. Elever med behov av att vara fysiskt på plats i
skolan har fått vara på plats i skolan. Elevhälsan har arbetet på
fortsatt under pandemin men även de på distans.
Rektorn upplever att under omständigheterna har fjärr- och
distansundervisningen fungerat bra.
Innan distans- och fjärrundervisning sattes in på grund av covid-19
var det stökigt på skolan under hösten med konflikter mellan elever.
Rektorn ser ett behov av en mötesplats i kommunen där ungdomar
och vuxna kan mötas. Ordförande beslutar att frågan angående vad
som kan görs för att minska oroligheter bland ungdomar ska lyftas
på BRÅ styrgruppsmöte den 1 februari. Rektorn på Valboskolan ska
bjudas in att delta i diskussionen på styrgruppsmötet.
Polisen
Kommunpolisen meddelar att polisen redan påbörjat arbetet enligt
medborgarlöftet 2021 även om det inte antagits av BRÅ styrgrupp
och kommunstyrelsen än.
Svenska kyrkan
Kyrkohedern informerar om att kyrkans arbete påverkas mycket av
pandemin. Kyrkans öppettider har förlängts så att besök ska kunna
göras utan att maxantalet överskrids. Kyrkans personal försöker
arbete på nya sätt för att anpassa verksamheten till pandemin. Barn
och ungdomsverksamheten ska försiktigt startas upp på nytt.
6. Uppföljning 2020- Handlingsplan lokala brottsförebyggande
rådet 2020-2022

Dnr/KS 2019/315

Handlingsplanen för BRÅ 2020-2022 ska följas upp årligen och
presenteras för styrgruppen.
Folkhälsostrategen går igenom de delar av den slutgiltiga
uppföljningen av arbetet med handlingsplanen för 2020 som
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kompletterats från förra arbetsgruppsmötet 2020-12-07 då
information från polisen lagts in i uppföljning. Arbetsgruppen har
inget att tillägga uppföljningen och skickar den vidare till
styrgruppen.
7. Uppföljning- Medborgarlöfte 2020 Färgelanda kommun
Dnr/KS 2109/318
Medborgarlöftet ska årligen sammanställas och informeras till
kommunstyrelsen.
Folkhälsostrategen går igenom de delar av den slutgiltiga
uppföljningen av medborgarlöftet för 2020 som kompletterats från
förra arbetsgruppsmötet 2020-12-07 då information från polisen och
samhällsutvecklingskontoret lagts in i uppföljning. Arbetsgruppen
har inget att tillägga uppföljningen och skickar den vidare till
styrgruppen.
8. Information från folkhälsostrateg
Folkhälsostrategen informerar om att ett projekt som handlar om att
starta upp nattvandring i kommunen under 2021 har fått
delfinansiering av folkhälsorådet. Uppdraget att se över kommunens
delaktighet i nattvandring ligger för tiden för mötet hos socialchefen.
Under hösten 2020 genomfördes undersökningen LUPP, lokal
uppföljning av ungdomspolitiken på Valboskolan 7-9. Delar av
resultatet som kan vara av intresse för BRÅ kommer att presenteras
av folkhälsostrategen uppdelat under 2021.
Folkhälsostrategen går igenom de resultat som berör BRÅs
arbetsområde i enkäten ”hälsa på lika villkor” som genomfördes i
kommunen 2020. Resultat redovisas för frågor gällande ANDT,
trygghet samt hot och våld. Folkhälsostrategen informerar även om
lägesbilden och eventuella konsekvenser av covid-19 pandemin i
länet som är framtaget av länsstyrelsens i Västra Götaland.
Folkhälsostrategen avslutar med information om seminarium och
kurser som sker under våren som kan vara av intresse för
arbetsgruppen.
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9. Trygghetsdagen 2021
Folkhälsostrategen informera om trygghetsdagen den 4 februari
2021 och om att folkhälsorådet har beslutat att finanserna att tre
ledamöter från BRÅ kan delta på trygghetsdagen om möjlighet finns.
Vilka ledamöter som kan delta ska tas upp på BRÅ styrgruppsmöte
den 1 februari 2021.
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