
 
 
 

 

 
 

 
 
Beslutsinstans: Brottsförebyggande rådet, styrgrupp och 
arbetsgrupp.  
 
Datum och tid:  måndag 17 maj 2021 Kl. 13:00-16:00 
Plats:        Digitalt via teams 
 
   
 
1 Genomgång av dagordningen   
2 Minnesanteckningar från senaste mötet 

med styrgruppen 2021-02-01 
 2 - 6 

3 Genomgång av minnesanteckningarna 
från senaste mötet med arbetsgruppen 
2021-03-22 

 7 - 
10 

4 Presentation av läget för näringslivet 
angående otrygghet och brott, presenteras 
av Anton Oskarsson från svenskt 
näringsliv 

  

5 Information från folkhälsostrateg   
6 Presentation av LUPP enkätsvar "hälsa" 

och "trygghet" 
  

7 Diskussion otrygghet centrum   
8 Övriga frågor   

 
 
 
Kenneth Carlsson (L) 
Ordförande 
   Linda Andersson  
   Sekreterare  
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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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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. 
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