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Brottsförebyggande rådet, arbetsgrupp
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Riktlinjer vid digitala BRÅ
 Samtliga deltagare ska vid inlogg skriva in sitt namn med både före
och efternamn så att det blir tydligt vilka som deltar i sammanträdet.
 Samtliga deltagare ska ha sin kamera påslagen och ska synas i bild
under sammanträdet.
 Begäran av ordet/replik sker genom chatten, skriv begär ordet och
avvakta ordförandes svar.
 Deltagare som inte har ordet har sin mikrofon av.
 Beslut i ärende sker genom att rådets deltagare svarar Ja/Nej då
dennes namn ropas upp under beslutsfattandet.
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Brottsförebyggande rådet

Minnesanteckningar förda vid möte med Brottsförebyggande rådet,
arbetsgrupp
Plats och tid: Kommunhuset beredskap samt digitalt via GoToMeeting,
måndag 7 december klockan 13:00 -14:30
Närvarande:
Kenneth Carlsson, ordförande (L)
Maria Andersson, tillförordnade chef familj och individomsorgen via
GoToMeeting
Linda Andersson, vikarierande folkhälsostrateg
Hans Därnemyr, förbundschef NÄRF via GoToMeeting
Wiveca Forsberg Doyle, rektor valboskolan 7-9 via GoToMeeting
Elisabet Niklasson, säkerhetssamordnare via GoToMeeting från punkt 8
Andreas Widekärr, Svenska kyrkan Färgelanda, digitalt via GoToMeeting

Skrev anteckningarna:

Godkända 2020-12 -08 via e-post
av:

Linda Andersson
Folkhälsostrateg

Kenneth Carlsson (L)
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Brottsförebyggande rådet

1. Förhållningssätt digitala möten
Alla närvarande har läst igenom riktlinjerna för digitala möten före
mötet. Förbundschef för NÄRF påminner om att inte ta upp känsliga
uppgifter vid digitala möten.

2. Genomgång av dagordningen
Ordförande går igenom dagordningen.

3. Genomgång av minnesanteckningar från senaste mötet med
arbetsgruppen 2020-10-05
Folkhälsostrategen går igenom minnesanteckningar från föregående
möte med arbetsgruppen 2020-10-05.

4. Genomgång av minnesanteckningar från styrgruppens senaste
möte 2020-10-12
Folkhälsostrategen går igenom minnesanteckningar från senaste
mötet med styrgruppen 2020-10-12.

5. Aktuellt i verksamheterna
Individ och familjeomsorgen (IFO)
Tillförordnad chef på IFO informerar om att pandemin skapar
fortsatt högt tryck på verksamheten.
Valboskolan 7-9
Rektor på Valboskolan 7-9 informerar om att pandemin har skapat
ett högt tryck på skolans verksamhet då undervisningen fått ställas
om till fjärr och distansundervisning de senaste veckorna.
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF)
Förbundschef på NÄRF informerar om att det externa arbetet så som
brandskyddsutbildningar är fortsatt inställt men att förbundet arbetar

Justering

Utdragsbestyrkande
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med att ställa om detta arbete. Förbundet har arbetat med att hindra
spridning av covid-19 inom organisationen och detta arbete har
fungerat bra.
Det operativa arbetet fortlöper utan begränsningar. En minskning
med 30 % av förbundets räddningsuppdrag i kommunen kan ses
under 2020 i jämförelse med 2019. Pandemin kan vara en orsak till
minskningen av räddningsuppdrag.
Svenska kyrkan
Kyrkoherden informerar om att förbudet mot att hålla allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar för mer än åtta personer
har stor påverkan på kyrkans verksamheter.
Det har tidigare varit oroligt runt kyrkan i Färgelanda med folk som
samlats på kyrkogården på olika tider på dygnet. Kyrkoherden
upplever att oron avtagit den senaste tiden.

6. Information från folkhälsostrateg
Folkhälsostrategen ger arbetsgruppen en uppdatering av aktuell
information som kommit till folkhälsostrategens kännedom.
Folkhälsostrategen informerar om att brottsofferjouren Fyrbodal
bildats då tre brottsofferjourer i väst gått samman till en.
Folkhälsostrategen informerar även om att SKR skapat ett digitalt
samarbetsrum för trygghetsfrågor. Samarbetsrummet är öppet för
deltagande för alla inom kommunen som arbetar med
trygghetsfrågor. Alla i arbetsgruppen är inbjudna att delta i
samarbetsrummet.
Folkhälsostrategen visar brottsstatistik för kommunen för år 2019
och den preliminära statistiken för 2020 hämtat från det nationella
brottförebygganderådets hemsida. Inbrottsstatistiken som finns
tillgänglig via hemsidan visas. Då geodata för inbrott i kommunen
inte har hittats kan inte en jämförelse göras med områden som är
med i grannsamverkan och områden som inte deltar i
grannsamverkan.

Justering

Utdragsbestyrkande
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7. Helårsuppföljning medborgarlöfte 2020

Dnr KS 2019/318

Medborgarlöftet ska årligen sammanställas och informeras till
kommunstyrelsen.
Folkhälsostrategen går igenom halvårsuppföljningen av
medborgarlöftet 2020 och arbetsgruppen lägger till information som
tillkommit efter halvårsuppföljningen. Folkhälsostrategen ska ta
uppföljningen till kommunpolisen så att polisens ansvarsområden
kan följas upp. En färdigställd uppföljning ska redovisas till rådet i
januari.
8. Information från medborgardialog inför medborgarlöfte 2021
Folkhälsostrategen informerar om resultatet av medborgardialogen.
Kommunpolis, säkerhetssamordnare och folkhälsostrategen var
tillsammans ute i Färgelanda och Högsäter den 5 oktober och
samlade in invånarnas synpunkter angående tryggheten i kommunen.
Som grund för medborgardialogen användes en enkät som även
funnits tillgänglig på kommunens och polisens hemsida i tre veckor
under hösten, samt i pappersformat på medborgarkontoret och i
polisens mobila kontor på måndagar.
Majoriteten av det som svarat på medborgarenkäten upplevde sig
trygga i kommunen. Inbrott var det problem som flest invånare
önskade att polisen arbetade mer med i området där de bor. Många
invånare önskade även fokus på arbetet mot trafikbrott och
narkotikabrott. Som ett exempel på något som skapar trygghet lyfte
invånarna relationen till grannar och samarbete med grannar.

Justering

Utdragsbestyrkande
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9. Medborgarlöfte 2021

Dnr KS 2020/291

Folkhälsostrategen går igenom medborgarlöftet för 2021 som
kommunpolisen, säkerhetssamordnaren och folkhälsostrategen
arbetat fram. Medborgarlöftet är grundat på resultatet av
medborgardialogen och med styrgruppens synpunkter i åtanke.
Medborgarlöftet 2021 fortsätter arbetet som ingick i medborgarlöftet
2020 med tillägget att arbete med trygghetsskapande åtgärder som
invånarna är delaktig i, så som grannsamverkan och nattvandring blir
en del av medborgarlöftet 2021.
Medborgarlöftet är godkänt av kommunchef och lokalpolisens
områdes chef. Förslaget för medborgarlöfte presenteras för
kommunstyrelsen i början av 2021.
10. Helårsuppföljning handlingsplan BRÅ 2020-2022
Dnr KS 2019/315
Handlingsplanen för BRÅ 2020-2022 ska följas upp årligen och
presenteras för styrgruppen.
Arbetsgruppen går igenom handlingsplanen och vad BRÅ har arbetat
med under året. Arbetsgruppen lägger till information som inte var
med vid halvårsuppföljningen. Folkhälsostrategen ska ta
uppföljningen till kommunpolisen innan uppföljningen tas till
styrgruppen så att polisens ansvars områden kan följas upp.

11. Diskussion om planerade aktiviteter och insatser 2021
Ordförande lyfter att under 2021 kan kanske medborgardialoger med
kommunpolis ske på andra platser i kommunen än tätorterna då
kommunen har många invånare som bor på landsbygden i andra
delar i kommunen. Säkerhetssamordnaren informerar om att behovet
av att ha medborgardialoger på flera platser i kommunen och inte
enbart i tätorterna under 2021 diskuterats vid skapandet av
medborgarlöftet.

Justering

Utdragsbestyrkande
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12. Mötestider för 2021
Brottsförebyggande rådets arbetsgrupp har möten följande dagar
under 2021: 25 januari, 22 mars, 17 maj, 16 augusti, 6 september, 22
november. Samtliga möten är klockan 13.00–15.00
Vid möten den 17 maj och den 6 september har arbetsgruppen och
styrgruppen gemensamma möten.

Justering

Utdragsbestyrkande
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FÄRGELANDA KOMMUN

Uppföljning 2020handlingsplan lokala
brottsförebyggande
rådet 2020-2022
2021-01-25
Dnr: KS 2019-315

Handlingsplanen anger vilka åtgärder det lokala brottsförebyggande rådet
ska fokusera på under 2020-2022 I handlingsplanen fastställs vem som är
ansvarig för åtgärden och hur uppföljning ska ske.
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Aktiviteter
Aktiviteter inom ANDT-prevention
Åtgärd
Sprida information till
allmänhet och
personal om pågående
ANDT preventiva
kampanjer

Öka kunskap om
konsekvenser av
ANDT för berörd
personal exempelvis
inom skola och
socialtjänst
Forum på fritidsgården
för föräldrar och
ungdomar,
information och
diskussion om ANDT
Information till
ungdomar om risker
med ANDT i
samarbete med polisen
Information till
vårdnadshavare om
ANDT och trafik i

När det ska Ansvar
Uppföljning
genomföras
Löpande
Folkhälsostrateg Informationsspridning inför
Valborg, höstlovet och
julhelgerna på kommunens
hemsida, Facebook samt
unikum. Informationsspridning
utanför Systembolaget inför
högtider kunde inte ske på grund
av covid-19. En digital
föreläsning om hur
föreningslivet kan arbete med att
förebygga alkoholanvändning
hos ungdomar skede den 16
december för föreningarna i
trygg och säker förening.
Föräldraskolan som handlar om
att göra vuxna uppmärksamma
på ungas drogmissbruk har lagts
upp på unikum och Facebook i
september.
Vid behov
Ansvarig chef
Inget behov av
kunskapsfördjupning har
uppmärksammats under 2020.

1 gång per
år

Fritidsgården

Godkänd att strykas av
styrgruppen. Ej genomförd.

1 gång per
år

Skolan och
kommunpolisen

1 gång per
år

Skola,
kommunpolis
och NÄRF

Kommunpolis har varit på
Valboskolan år 7-9 och träffat
elever och vårdnadshavare vid
mer än ett tillfälle under året och
haft samtal om ANDT och trafik.
Kommunpolis har varit på
Valboskolan år 7-9 och träffat
elever och vårdnadshavare vid
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samarbete med skola,
polis och NÄRF

mer än ett tillfälle under året och
haft samtal om ANDT och trafik.

Aktiviteter inom Trygghet i Färgelanda
Åtgärd

När det ska
genomföras
Implementering Under
av Effektiv
handlingsplanens
samordning för giltighetsperiod
trygghet (EST) (2020-2022)
för att följa upp
oroligheter i
centrum.
Arbeta för att
Vid behov, minst
ha fortsatt
1 gång per år
dialog mellan
kommun, polis
och handlare
gällande
trygghet i
centrum
Arbeta för en
Löpande
trygg
trafiksituation i
centrum via
trafikkontroller
Arbeta för en
Löpande
trygg
trafiksituation i
centrum via
dialog med
ungdomar
Föreläsning om 1 gång under
våldsbejakande handlingsplanens
extremism
giltighetsperiod
(2020-2022)
Följa upp
Minst 1 gång per
arbetet med
år
kommunens
lokala
handlingsplan
för
våldsbejakande
extremism

Ansvar

Uppföljning

Folkhälsostrateg,
säkerhetssamordnare,
kommunpolis

Skulle startats upp under
våren 2020. Uppskjutet på
grund av covid-19 och då det
en period saknades
samhällsutvecklingschef.

Säkerhetssamordnare, Dialogmötet som var
kommunpolis och
inplanerat under hösten är
näringslivsstrateg
uppskjutet till 2021 på grund
av covid-19.

Polisen

Polisen har gjort
trafikkontroller i centrum vid
flera tillfällen under året.

Ungdomsrådet

Då ungdomsrådet inte startat
upp under hösten 2020 har
detta inte genomförts.
Ungdomsrådet planeras att
starta upp på nytt under
hösten 2021.
Inte genomförts under 2020.

Svenska kyrkan och
folkhälsostrateg/
säkerhetssamordnare
Säkerhetssamordnare

Inte genomförts under 2020
på grund av covid-19.
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Undersöka
möjlighet att
starta upp
nattvandrarverksamhet i
kommunen

Löpande under
året

BRÅ

Fråga om intresse lades ut på
kommunens hemsida och
Facebook i februari. Tre
intresseanmälningar kom in.
Togs upp på BRÅ 2020-0420, beslöt att skjuta upp till
hösten pga. covid-19.
På styrgruppens möte 202010-05 godkändes
arbetsgruppens uppdrag till
kommunchefen med att se
över hur kommunen ska vara
delaktig i nattvandrare
verksamhet. Uppdraget från
kommunchefen om att se
över kommunens delaktighet
ligger 2020-12-15 hos
socialchefen för uppstart.

Aktiviteter inom Våld i nära relationer
Åtgärd

När det ska
genomföras
Löpande

Ansvar

Uppföljning

Ta del av information
IFO-chefen
från styrgruppen för våld
i nära relationer*
Utöka samarbetet med
Under året
IFO-chefen
IFO ska kalla till ett möte i
kyrkan, bjuda in dem att
januari 2021. Hur arbetet
delta i arbetsgruppen för
ser ut inför 2021 är inte
våld i nära relation
planerat 2020-12-15.
* Övrigt Våld i nära relationer, IFO-chef informerade på mötet 2020-08-31
att de sett en av ökning av ärenden under covid-19 pandemin.

Uppföljning
Handlingsplanen och dess aktiviteter följs upp på BRÅs möten.
Arbetsgruppen gör årligen en sammanfattning vilken presenteras för BRÅ
styrgrupp och kommunstyrelsen.
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Uppföljning Medborgarlöfte Färgelanda kommun 2020
Medborgarlöften är en utveckling av de samverkansöverenskommelser som sedan tidigare finns mellan polisen och Färgelanda kommun. Det
handlar om aktiviteter och åtgärder som polisen och kommunen tillsammans tar fram för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Vad
invånarna i kommunen anser har stor betydelse.
Under hösten 2019 genomförde polisen och Färgelanda kommun tillsammans medborgardialoger i tätorterna Färgelanda och Högsäter. Invånarna
har fick frågan om vad de anser att kommunen och polisen tillsammans bör arbeta med för att öka tryggheten och säkerheten i Färgelanda
kommun.
Majoriteten av invånarna som deltog i medborgardialogen känner sig trygga i sin närmiljö, men många tycker att polisens synlighet är en viktig
fråga för att öka tryggheten. Andra frågor som lyfts fram som viktiga att jobba med är aktiviteter för ungdomar, trafikfrågor samt alkohol och
trygghet i Färgelanda centrum.

Medborgarlöftet
Medborgarlöftet 2019 handlade om trafikmiljön i kommunen. Polisen och Färgelanda kommun lovade att under 2020-2021 fortsätta det arbetet.
Polisen hade även som mål att öka synligheten och närvaron i kommunen.

Uppföljning
Medborgarlöftet har följts upp löpande under året av det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ). I början av 2021 ska en sammanställning av
aktiviteterna göras och informeras till polisområdesledning samt BRÅ och kommunstyrelsen.

Aktivitet

Omfattning

När

Ansvarig

Uppföljning

Planerade insatser för att öka
tryggheten i kommunens
tätorter, tex fotpatrullering,
besök på fritidsgård, skola mm

Löpande under
året

Löpande
under året

Polisen

Under perioden 31/1-14/12 har polisen
gjort insatser vid 23 dokumenterade
tillfällen. Flera insatser har gjorts men
alla tillfällen är inte dokumenterade.

Hastighetskontroller väg 172
och 173

Minst 10
tillfällen per år

Löpande
under året

Polisen

Under perioden 31/1-14/12 har polisen
gjort kontroller vid 14 dokumenterade
tillfällen. Flera kontroller har gjorts men
alla tillfällen är inte dokumenterade.

Kontroll av olaglig och störande
trafik samt allmänt
trafikbeteende

Minst 10
tillfällen per år

Löpande
under året

Polisen

Under perioden 31/1-14/12 har polisen
gjort insatser vid 12 dokumenterade
tillfällen. Flera kontroller har gjorts men
alla tillfällen är inte dokumenterade.

I dialogerna med Trafikverket
lyfta fram behovet av
fartkameror eller annan
hastighets-sänkande åtgärd

I dialogerna
med
Trafikverket

I dialogerna
med
Trafikverket

Kommunen

Blåljusdagen med elever i åk 8

1 gång per år

Utveckla det drogförebyggande
arbetet i kommunen

Löpande

Höstterminen Polisen och
kommunen
Löpande
BRÅ
under året

Kommunen har haft en dialog med
trafikverket angående kommunens
behov. Trafikverket är medvetna om
kommunens önskemål och en dialog
angående fartkameror förs. I några
samhällen i kommunen (Ödeborg och
Stigen) har hastighetssänkningar skett
under året.
Uppskjuten till 2021 på grund av covid19.
Föräldraskolan har lagts ut till
vårdnadshavare via unikum och även
lagts upp på kommunens Facebook.
Föräldraskolan handlar om att göra
vuxna uppmärksamma på ungas
drogmissbruk.
Effektiv samordning för trygghet (EST)

Arbeta för att införa arbetsmetod Implementering Löpande

Säkerhets-
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för att följa och åtgärda klotter,
skadegörelse och andra
incidenter som stör den
upplevda tryggheten

under dessa två
år

under året

samordnare,
folkhälsostrateg,
kommunpolis,
näringslivsstrateg

Arbeta för ett bra och brett
utbud av aktiviteter för
ungdomar i kommunen

Löpande under
året

Löpande
under året

Fritidsgården

Besök av kommunens mobila
poliskontor

1 gång i veckan Löpande
under året

Polisen

skulle startats upp under våren 2020.
Fick skjutas upp pga. covid-19 och att
det saknades samhällsutvecklingschef på
plats. Planeras att startas upp under
2021.
Polisen: Polisens hundförare har under
året besökt platser som har haft problem
med skadegörelse så som ekoreturen och
Valboskolan för att öka synligheten.
Köpstopp från och med 2020-03-16 och
att 2020-04-15 tog KF beslut att lägga
ner fritidsgården har förhindrat detta
arbete. Sedan i mars har covid-19 hindrat
möjligheten att genomföra aktiviteter
och sedan början av november har
fritidsgården varit stängd på grund av
skärpta råd för covid-19.
Polisens mobila poliskontor har varit på
plats utanför centrumhuset varje måndag
mellan kl.10-14.
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VÄLKOMMEN TILL
TRYGGHETSDAG 2021

Vad vet du om brottsligheten i din
kommun?
Att arbeta kunskapsbaserat betyder att arbetet baseras på en lokal problembild och evidens- och
erfarenhetsbaserade metoder. Men hur gör man då för att skaffa sig en lokal lägesbild? Hur gör
man en kartläggning? Vad vet ni om brottsligheten i er kommun? Det finns många sätt att
kartlägga och skaffa sig lokala lägesbilder. Under denna trygghetsdag kommer ni att få del av
både Brottsförebyggande rådets syn på lokala kartläggningar och få del av hur andra kommuner
arbetar.
Konferensen är webbsänd och följs via en länk. Det finns möjlighet att ställa frågor till föreläsarna
via en chatt. Konferensen kan även ses i efterhand i två veckor.
Varmt välkomna till en trygghetsdag om kartläggning och lokala lägesbilder!
Konferensen anordnas i samarbete med Brottsförebyggande rådet (Brå).

Datum

4 februari 2020, klockan 10.00 -15:00.

Plats

Webbsänd konferens.

Målgrupp

Tjänstemän och förtroendevalda inom kommun och region, berörda inom
Polismyndigheten, Länsstyrelsen, näringslivet och civilsamhället.

Kostnad

2400 kr exkl. moms

Anmälan

Anmälan görs senast den 1 februari 2021 Anmälan
Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.

Information

Frågor kring anmälan besvaras av Resurs- och konferenssektionen, 08- 452 70 00,
konferens@skr.se
Frågor om konferensens innehåll besvaras av Greta Berg, 08-452 79 58,
greta.berg@skr.se
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Program
10.00 – 10.10 Inledning
10.10 – 10.50 Från enskild bit till färdigt pussel – såhär kan det lokala lägesbildsarbetet
utvecklas
Carl Gynne, Utredare, Brottsförebyggande rådet
10.50 – 11.00 Paus
11.00 – 11.30 Droghantering på offentliga platser - variationer och analyser
Fredrik Granhag, Samordnare brottsförebyggande arbete, Länsstyrelsen Västra
Götalands län, Charlotta Thodelius, FD
11.30 – 12.00 Nationella trygghetsundersökningen – resultat på kommunal nivå
Sofie Lifvin, Utredare, Brottsförebyggande rådet
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.40 Trygghet på karta - Stockholm stad kartlägger
Erik Begler, Strateg sociala investeringar, Stockholm stad
13.40-13.50

Paus

13.50-14.30

Lägesbildspilot inom Polisen
Ulf Sköld, Polisintendent, Polismyndigheten

14.30 – 15.00 En nationell digital lägesbildstjänst – samverkan i kvadrat
Nelli Kopola, Regional samordnare för brottsförebyggande frågor, Länsstyrelsen
Gävleborg, Håkan Andersson, Beredskaps och utvecklingssamordnare, Gästrike
Räddningstjänst

