
 
 
 

 

 
 

 
 
Beslutsinstans: Brottsförebyggande rådet  
 
Datum och tid:  måndag 22 mars 2021 Kl. 13:00-15:00 
Plats:        Digitalt via GotoMeeting  
 
   
 
1 Genomgång dagordningen   
2 Minnesanteckning från senaste mötet med 

arbetsgruppen 2021-01-25 
 2 - 7 

3 Genomgång av minnesanteckningen från 
styrgruppens senaste möte 2021-02-01 

 8 - 
12 

4 Besök av brottsofferjouren, information 
om förslag om idéburet partnerskap 

 13 - 
20 

5 Aktuellt i verksamheterna   
6 Presentation av LUPP enkätsvar 

"hälsa"och "trygghet" 
  

7 Planering inför gemensamt styrgrupp och 
arbetsgruppsmöte 2021-05-17 

  

8 Övriga frågor   
 
 
 
Kenneth Carlsson (L) 
Ordförande 
   Linda Andersson  
   Sekreterare  

Kallelse                               
2021-03-22  
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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: 

 

 

Linda Andersson 

Folkhälsostrateg 

 Godkända 2020-01-27 via epost 

av: 

 

Kenneth Carlsson (L) 

Ordförande  
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Brottsförebyggande rådet 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

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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Brottsförebyggande rådet 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 

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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Brottsförebyggande rådet 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

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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Brottsförebyggande rådet 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

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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Brottsförebyggande rådet 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

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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Brottsförebyggande rådet 

 

Minnesanteckningar förda vid möte med Brottsförebyggande rådet, 

styrgrupp 

 

Plats och tid: Kommunhuset framsteg samt digitalt via GoToMeeting, 

måndag 2 februari klockan 13:00-14:45 

 

Närvarande: 

Kenneth Carlsson (L), ordförande 

Tobias Bernhardsson (C), kommunalråd  

Urban Henriksson (S)  

Katrin Siverby, kommunchef 

Anna Gunnervik, barn och utbildningschef   

Tony Bengtsson, kommunpolis 

Wiveka Forsberg Doyle, rektor på Valboskolan år 7-9 närvarande under 

punkt 7, kl.13:30-14:15  

Linda Andersson, vikarierande folkhälsostrateg 

 

 

 

 

 

Ej närvarande: 

Birgitta Mehamedi Örn (C) 

Johan Lundh, Socialchef  

Tunde Petersson, samhällsplanerings chef 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrev anteckningarna: 

 

 

Linda Andersson 

Vikarierande folkhälsostrateg 

 Godkända 2021-02-12 via epost 

av: 

 

Kenneth Carlsson (L) 
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Brottsförebyggande rådet 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

1. Genomgång av dagordningen 

 

Ordförande går igenom dagordningen. Ordförande informerar om att 

kl.13:30 kommer rektorn på Valboskolan ansluta för att vara med på 

punkt, ”Diskussion i anledning av arbetsgruppens senaste möte 

gällande bl.a. barn och ungdomars utsatta situation”.  

 

2. Minnesanteckningar arbetsgruppen 2020-12-07 samt från 

styrgruppens senaste möte 2020-10-12 

 

Ordförande öppnar upp för frågor angående minnesanteckningar. 

Folkhälsostrategen påminner styrgruppen att vid de kommande 

mötena den 17 maj och den 6 september har arbetsgruppen och 

styrgruppen gemensamma möten. Arbetsgruppens mötestider för 

2021 finns att läsa i minnesanteckningarna 2020-12-07.   

 

Minnesanteckningarna från mötet med styrgruppen 2020-12-07 och 

arbetsgruppen 2020-10-12 läggs till handlingarna.  

 

3. Genomgång av minnesanteckningarna från det senaste mötet 

med arbetsgruppen 2021-01-25 

 

Minnesanteckningarna från arbetsgruppens möte 2021-01-25 läses 

igenom av folkhälsostrategen. Minnesanteckningarna läggs till 

handlingarna.  

 

4. Ändring BRÅ riktlinje,deltagare BRÅ styrgrupp   

Dnr KS   2019/200 

 

Folkhälsostrategen informerar om att kommunpolisen och 

arbetsgruppen ställde sig positiva till att en representant från polisen 

sitter med även i styrgruppen. Folkhälsostrategen lägger fram ett 

förslag om ändring i ” riktlinjer för det brottsförebyggande rådet i 

Färgelanda kommun” då det ska stå angivet att en representant från 

polisen är med i styrgruppens sammansättning.  

 

Styrgruppen godkänner ändringen av det brottsförebyggande rådets 

riktlinjer och skickar förslaget vidare till kommunstyrelsen.  
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Brottsförebyggande rådet 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

5. Uppföljning- Medborgarlöfte 2020 Färgelanda kommun  

Dnr KS 2019/318  

 

Ordförande beslutar att flytta upp denna punkt.  

 

Medborgarlöftet ska årligen sammanställas och informeras till 

kommunstyrelsen. Arbetsgruppen gick igenom och ställde sig bakom 

uppföljningen av medborgarlöftet 2020 på sitt senaste möte 2021-01-

25.  

  

Medborgarlöftet 2020 fokuserade till stor del på att skapa en god 

trafikmiljö och på ökad polisiär närvaro och synlighet.  

Folkhälsostrategen går igen om uppföljningen för styrgruppen. 

Kommunpolisen informerar om att polisen uppfyllt sin del av 

medborgarlöftet.  

 

Styrgruppen ställer sig bakom uppföljningen och skickar den vidare 

till kommunstyrelsen för kännedom.   

 

6. Information från medborgardialog inför medborgarlöfte 2021 

 

Ordförande beslutar att flytta fram denna punkt.  

 

Folkhälsostrategen informerar om resultatet av medborgardialogen 

som genomfördes av kommunpolis, säkerhetssamordnare och 

folkhälsostrategen under hösten 2020. Som grund för 

medborgardialogen användes en enkät som även var 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.   

 

Kommunpolisen lyfter att det kan anses lite med ett svarsantal på 

139 enkäter men att det generellt är svårt att få in svar till 

medborgardialogerna även i andra kommuner. Till 

medborgardialogen 2021 kan enkäten behöva kommuniceras ut mer 

för att få in fler svar.  
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Brottsförebyggande rådet 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

7. Diskussion i anledning av arbetsgruppens senaste möte 

gällande bl.a. barn och ungdomars utsatta situation 

 

Ordförande informerar om arbetsgruppens diskussion vid det senaste 

möte angående rektorn på Valboskolans oro över konflikter mellan 

ungdomar och ungdomars behov av en plats där de kan möta vuxna.   

 

Rektorn på Valboskolan lyfter att det behövs fler möjligheter för 

ungdomar att träffa vuxna än i skolan och genom föreningslivet. 

Färgelanda har ett starkt föreningsliv men det når inte alla 

ungdomar. De ungdomar som inte är med i föreningslivets aktiviteter 

är i behov av något annat. Tobias Bernardsson (C) meddelar att 

kommunstyrelsen har i uppdrag att se över och lägga fram förslag på 

vad som ska kunna erbjudas för mötesplatser och aktiviteter för 

ungdomarna då fritidsgården stängt. Målsättningen är att förslaget 

ska presenteras någon gång under våren och att ett inriktningsbeslut 

ska kunna fattas efter det.  

 

Styrgruppen diskuterar vilka av föreningar som är aktiv inom 

kommunen som skulle kunna vara aktuella för medskapande av 

aktiviteter för ungdomar. Tobias Bernhardsson (C) lyfter att kanske 

kan ett särskilt möte äga rum med de personer som behöver vara 

delaktiga i frågan. Att skapa ett brett utbud av aktiviteter, 

tillgängliggöra vuxna förebilder för alla ungdomar och ungdomars 

delaktighet tas upp som viktiga punkter att arbeta vidare med.  

 

Kommunpolisen lyfter att det är viktigt att föräldrar får information 

och stärkas i föräldrarollen, t.ex. kan materialet föräldraskolan 

användas som information om drogtecken till föräldrar. 

Föräldraskolan finns på skolans plattform unikum och har lagts ut på 

kommunens kanaler under 2020. Rektorn på Valboskolan påpekar 

att information i text inte når alla föräldrar. Kommunpolisen 

meddelar att han är öppen för att delta i digitala möten med föräldrar 

angående t.ex. föräldraskolan så att information kan ges muntligt. 

Rektorn på Valboskolan och kommunpolisen ska se över om polisen 

kan delta i det digitala samrådsmöte som skolan ska ha med föräldrar 

under våren.   

 

8. Medborgarlöfte 2021 Färgelanda kommun   Dnr KS 2020/291 

 

Folkhälsostrategen går igenom förslaget till medborgarlöftet för 

2021 som kommunpolisen, säkerhetssamordnaren och 

folkhälsostrategen arbetat fram. Medborgarlöftet är grundat på 
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Brottsförebyggande rådet 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

resultatet av medborgardialogen och med styrgruppens synpunkter i 

åtanke. Arbetsgruppen har ställt sig bakom förslaget 2020-12-07.  

  

Medborgarlöftet 2021 ska fortsatta 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.   

 

Styrgruppen ställer sig bakom medborgarlöftet för 2021 och skickar 

det vidare till kommunstyrelsen för beslut.  

 

Kommunpolisen meddelar att även om medborgarlöftet inte antagits 

än så har polisen startat arbetet enligt medborgarlöftet 2021 redan i 

januari.  

  

9. 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. Uppföljningen gicks igenom under 

arbetsgruppens möte 2021-01-25 och arbetsgruppen ställde sig 

bakom uppföljningen.  

 

Folkhälsostrategen informerar om att kommunstyrelsen har godkänt 

arbetsgruppens och styrgruppens förslag att stryka ”Forum på 

fritidsgården för föräldrar och ungdomar, information och diskussion 

om ANDT” från handlingsplanen då fritidsgården lagts ner.  

 

Folkhälsostrategen går igenom uppföljningen för styrgruppen.  

  

Styrgruppen godkänner uppföljningen och skickar den vidare till 

kommunstyrelsen för kännedom. 

 

10. Trygghetsdagen 2021 

 

Folkhälsostrategen informerar om trygghetsdagen 2021 och om 

folkhälsorådets beslut att finanserna tre ledamöter från BRÅs 

deltagande. Kenneth Carlsson (L), Tobias Bernhardsson (C) och 

Urban Henriksson (S) ska delta på trygghetsdagen.  

 

Kommunpolisen meddelar att även han kommer att delta på 

trygghetsdagen 2021.  
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x       

Parter NNs 

 

Brottsofferjouren Fyrbodal  

Kyrkogatan 29A 

462 30 Vänersborg  

 

Org.nr: 862501-1161 

 

1. Målgrupp 
Brottsutsatta unga och vuxna kommuninnevånare i NN kommun, dess vittnen och 
anhöriga.   
 

2. Överenskommelsens syfte 
Syftet med partnerskapet är att säkerställa att brottsoffer, vittnen och anhöriga i NN 
kommun erbjuds hjälp och stöd.  Brottsofferjouren ger vid behov 
brottsofferstödjande samtal, råd och vägledning när det gäller polisanmälan, 
rättsprocess- försäkrings- och ersättningsfrågor.  
 

3. Överenskommelsens giltighet 
Överenskommelsen gäller under tre år . Vid utebliven uppsägning förlängs avtalet 
med ett år i taget.     
 

4. Uppsägning av avtal 
Om någon part vill säga upp överenskommelsen gäller en uppsägningstid på 6 
månader före avtalstidens utgång. Avtalet kan också säga upp med omedelbar verkan 
om endera parten inte uppfyller sin skyldighet enligt detta avtal. Uppsägningen av 
detta avtal ska alltid vara skriftligt för att vara giltigt.  

5. Ekonomiska villkor 
NN kommun stödjer föreningens verksamhet med xx kronor per 
kommuninnevånare.  Utbetalningen sker årsvis senast den 31 mars efter 
rapportering av verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse 
och verksamhetsplan för kommande år 

6. Värdegrund för partnerskap 
Partnerskapet ska bygga på respekt, ödmjukhet, lyhördhet och transparens 
 

Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap mellan 
NNs kommun och Brottsofferjouren Fyrbodal

IOP står för Idéburet offentligt partnerskap och är en partnerskapsmodell mellan den 
idéburna och den offentliga sektorn ett partnerskap med avsikt att under en längre tid 
arbeta tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål. 
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7. Brottsofferjourens åtagande 

Brottsofferjouren åtar sig enligt villkoren i detta avtal att till brottsoffer, vittnen och 
anhöriga som önskar stöd enligt intentionerna i 5 kap 11 § Socialtjänstlagen: 
 

 Ge information om brottsoffrets rättigheter vid utredning av brottet och i 
brottsmåls process 

 Ge emotionellt stöd och praktisk vägledning 
 Förmedla kontakt med myndigheter och försäkringsbolag 
 Ge stöd och information inför, under och efter rättegång 
 Vid behov hänvisa till social, juridisk, psykologisk eller medicinsk expertis 
 Förklara rättsprocessen, avdramatisera förloppet och vara ett stöd vid 

rättegången 
 
Stödåtgärder vidtas snarast (inom tre dagar efter kontakt) och tillhandahålls i den 
utsträckning det behövs. Stödåtgärderna är avgiftsfria. 
Brottsofferjouren samarbetar enligt detta avtal med myndigheter och organisationer 
som kan bidra med sakkunskap vid utförande av stödåtgärder. 
 
8 Personal 
Brottsofferjouren är arbetsgivare och svarar för att gällande lagstiftning följs samt 
att lämplig samordnare finns och har den kompetens som motsvarar de krav som 
ställs utifrån arbetsuppgifterna. Brottsofferjouren ansvarar för rekrytering av 
stödpersoner och vittnesstödjare samt för att de genomgår erforderlig utbildning 
och avlägger tystnadslöfte.  
Stödpersoner och vittnesstödjare undertecknar skriftlig förbindelse vari man 
förbinder sig att 

 Verka enligt brottsofferjourens stadgar, värdegrund och policydokument 
 Efterleva tystnadslöftet 
 Fullfölja sina åtaganden 
 Inte ta emot pengar, inte heller gåvor mer än av ringa värde eller på något 

sätt utnyttjar sin ställning i relation till brottsoffer eller anhöriga.  
 NN Kommun förbinder sig att medverka vid utbildning av stödpersoner och vittnesstödjare 
vid behov.  
 
10 Representantskap 
 
NN Kommun erbjuds rätt att ha en person adjungerande till Brottsofferjourens styrelse.  
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11 Kontaktperson 
 
Parterna utser var sin kontaktperson för den avtalade verksamheten 
 
12 Uppföljning av avtal 
 
Uppföljning sker en gång per år i form av protokoll fört möte där NN kommun är 
sammankallande. NN kommun ansvarar för utvärdering av avtalet. 
 
13 Tvist 
Tvist avseende tolkning eller tillämpning av denna överenskommelse ska primärt lösas av 
parterna som vid förhandling ska visa god vilja att nå samförstånd. Sekundärt ska tvist lösas 
av allmän domstol. 
13 Utväxling av kontrakt 
Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit varsitt. 
 
Ort datum  

 
 
 

För NN Kommun För Brottsofferjouren 
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Brottsofferjouren Fyrbodal  

 

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021 
Verksamhetsinriktningen  
Vid Brottsofferjourens förbundsstämma 2017 beslutades Verksamhetsinriktningen för åren 2018-2021. 
Brottsofferjouren Fyrbodals verksamhetsplan för 2021 följer den och beskriver det som vi planerar 
genomföra under året.   

Allt arbete utgår från värdegrunden vars ledord, empatisk, engagerad, trovärdig och 
ansvarskännande, kännetecknar vårt förhållningssätt. 

Brottsofferjouren Fyrbodals huvuduppgifter sammanfattas på följande sätt:  

 Organisationsutveckling  
 Stöd till brottsoffer, anhöriga och vittnen 
 Brottsförebyggande arbete     
 Utbildning och samverkan   
 Marknadsföring 

Utmaning och fokus 2021 är att brottsofferjouren som organisation bli mer allmänt känd och 
förhoppningen är att det ska kännas naturligt för alla som är i behov av stöd att veta hur lätt det är att 
få kontakt med oss, att varje kontakt är kostnadsfri och kan ske anonymt om så önskas.  Begreppet 
brottsoffer inkluderar även vittnen och anhöriga.  

ORGANISATIONSUTVECKLING 

Mål  

Kvalitetssäkring av jourens verksamhet 

Aktiviteter 

 Värdegrundshalvdag för styrelse, samordnare och stödpersoner genomförs under 2021   
 Utbildning i Styrelseteknik steg två för styrelse och samordnare kv. 1 
 Införa nytt ärendehanteringssystem under 2021, delta i central utbildning, genomföra 

utbildning för stödpersonerna 
 Hålla medlemsregistret aktuellt, hitta nya medlemmar och sponsorer 
 Skapa rutin dokumentation GDPR  

KONTAKT OCH ÅTGÄRDER MED BROTTSOFFER VITTNEN OCH ANHÖRIGA  

Mål  

Nå och ge stöd åt fler brottsoffer, vittnen och anhöriga som behöver stöd.    

Aktiviteter   

 Besöka Polisens kontaktcenter i Bengtsfors hösten 2021 
 Kontakta samtliga kommunpoliser i Fyrbodal för information om BOJ  
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 Kontinuerlig utbildning, samverkan dialog inom stödverksamheten  
 Öka spridningen av tidningen Brottsoffer 
 Stödlinje brottsoffer inom Idrotten, kartläggning och information om vår verksamhet    

 BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE 

Mål  
Brottsofferjouren Fyrbodal är en naturlig samarbetspart med kommuner, myndigheter, privata 
aktörer och ideella organisationer 

Aktiviteter    

Ansvarsområde Kommun, Socialtjänst, Rättsväsendet/Polismyndighet, Hälso- sjukvård  

 För att på sikt få IOP avtal med samtliga 14 kommuner startar samtal med kartlagda 
kontaktpersoner februari 2021 

 Samordnare Brottsförebyggande arbete VGR kontaktas 
 Kartlägga riksdagsledamöter i vårt område 
 Samverkanskonferens mars 2021 med Polismyndigheten och kommunerna Strömstad 

och Tanum 
 Erbjuda vår kunskap om vår verksamhet i utbildning av nya poliser 
 Kartlägga kontaktpersoner inom Socialtjänst och Hälso-sjukvård 2021  

Ansvarsområde Våld i Nära relation  

 Kartlägger BRÅs verksamhet och bemanning 
 Delta i Fadimedagarna 
 Kartlägga föreningar/nätverk inom HBTQ  
 Föreläsa om BOJ’s verksamhet i VIN nätverk m fl. 4 gånger under 2021 

Ansvarsområde Barn & Unga 

 Introduktionsbrev om BOJ och vad vi kan erbjuda kv. 1 2021 
 Erbjuda kunskapshöjande seminarier ex fritidsgårdar hösten 2021 

UTBILDNING, FORTBILDNING, SAMVERKAN 

Mål  
Samverkar, deltar, utvecklar erbjuder utbildning i samverkan med kommun, myndighet och polis 

Aktiviteter 

 Framtagning av policy för insats och ekonomi av intern utbildning  
 Samverka och erbjuda utbildning till kommunernas integrationscenter  
 Delta i Samverkanskonferens ”Ungas våld i nära relation” med Polismyndigheten och 

kommunerna Strömstad och Tanum 
 Utveckla samverkan med Svenska kyrkan i Fyrbodal 
 Kontinuerligt delta i Brottsofferjourens konferenser och utbildningar 
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MARKNADSFÖRING/ 

Mål  
Brottsofferjouren Fyrbodal blir mer allmänt känd   

Aktiviteter  

 Ta fram marknadsföringsplan 
 Uppdatera befintlig PP presentation 
 Genomföra minst en marknadsföringsaktivitet/kampanj under 2021 
 Kontinuerligt informera och kommunicera om vår verksamhet i alla våra kontakter med 

kommuner, myndigheter och andra viktiga aktörer  
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Utveckla idéburet partnerskap mellan Brottsofferjouren Fyrbodal 
och xxxx kommun. 

 

Brottsofferjouren Fyrbodal arbetar för att alla brottsoffer , deras anhöriga 
och vittnen  – oavsett kön, ålder, sexuell läggning, funktionsförmåga, 
etnisk tillhörighet eller religion – ska få det stöd de har rätt till. Vi driver 
därför också särskild verksamhet för särskilt utsatta och sårbara 
brottsoffergrupper. Bland annat gör vi insatser riktade till unga brottsoffer 
och vittnen. Ungdomar utsätts oftare för brott än vuxna och den 
vanligaste brottsplatsen är skolan. För den som drabbas är det viktigt att 
känna till sina rättigheter och var stöd finns att få. 

Brottsofferjouren är en ideell organisation och vår verksamhet är helt 
beroende av de medel vi får och att människor engagerar sig ideellt.  

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en möjlighet till samarbete under 
en längre tid för att uppnå ett gemensamt mål och där vi kan stötta 
socialtjänsten som  har ansvaret för att brottsoffer får stöd och hjälp.   

Idéburna organisationer av olika slag har länge spelat en viktig roll i 
välfärden. Många av välfärdsstatens institutioner har rötter i verksamheter 
som en gång utvecklades av föreningar eller trossamfund. De idéburna 
organisationerna har varit föregångare för sådant som idag tillhör 
välfärdens kärna, samtidigt som man har fortsatt att identifiera, artikulera 
och möta behov som varken offentliga eller kommersiella aktörer förmår 
fånga upp. Det gör de idéburna aktörerna till viktiga innovatörer i 
välfärden. 

Idéburna organisationer har ofta en stark förankring och ett stort 
förtroende hos människor. 

 Partnerskapet IOP är inte ett köp av tjänst eller verksamhet, utan 
en samfinansierad insats eller verksamhet med ambitionen att 
utvecklas och fungera över tid.  

 Partnerskapet IOP bygger på ett gemensamt samverkansbehov 
 Partnerskapet IOP är med fördel ett led i ett politiskt program eller 

plan där civilsamhället lyfts fram som samarbetspartner 
 Partnerskapet IOP:s verksamhet/insatser detaljregleras ej av 

kommunen (LOU) 
 I partnerskapet IOP har den offentliga organisationen och den 

idéburna organisationen ett gemensamt engagemang, ägarskap och 
styrning  

 Partnerskapet IOP avses pågå under längre tid och utvecklas genom 
gemensam uppföljning, utvärdering och i gemensamma beslut 
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Vi har idag 2 stycken IOP avtal, vårt mål är få avtal med samtliga 14 
kommuner som ingår i Brottsofferjouren Fyrbodal. 

Brottsofferjouren Fyrbodal skulle vilja träffa berörda personer inom er 
kommun där vi förutsättningslöst kan diskutera ett eventuellt 
samarbetsavtal (IOP) oss emellan. 

I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part 
ska bidra med, hur länge avtalet ska gälla med mera. 

 

Vi hoppas att ni finner detta intressant och vi ser fram emot ett möte med 
er. 

-Våra kontaktpersoner inom BOJ Fyrbodal är  

Britt Älvsäter Thomasson britt.alvsater@thcab.se  0708-204044 

Ingemar Ottosson ingemar.ottosson@gmail.com   076-1284878 

Dan Fogelberg fogelberg.df1@gmail.com   070-2709480 
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