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Brottsförebyggande rådet 

 

Minnesanteckningar förda vid möte med Brottsförebyggande rådet, 

styrgrupp och arbetsgrupp  

 

Plats och tid: Kommunhuset rum beredskap samt digitalt via teams, 

måndag 17 maj klockan 13:00-15:55 

 

Närvarande: 

Kenneth Carlsson (L), ordförande, närvarande från och med punkt 4  

Tobias Bernhardsson (C), kommunalråd  

Urban Henriksson (S)  

Katrin Siverby, kommunchef 

Johan Lundh, socialchef, närvarande fram till och med punkt 5  

Jon Granlund, chef för familj och individomsorgen, närvarande till och med 

punkt 6  

Tony Bengtsson, kommunpolis 

Wiveka Forsberg Doyle, rektor på Valboskolan årkurs 7-9, närvarande fram 

till och med punkt 5 

Linda Andersson, vikarierande folkhälsostrateg 

Anton Oskarsson, svenskt näringsliv närvarande under punkt 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrev anteckningarna: 

 

 

Linda Andersson 

Vikarierande folkhälsostrateg 

 Godkända 2021-05-19 via epost 

av: 

 

Kenneth Carlsson (L) 
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Brottsförebyggande rådet 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

1. Genomgång av dagordningen 

 

Folkhälsostrategen går igenom dagordningen.  

 

2. Minnesanteckningar styrgruppens senaste möte 2021-02-01 

 

Folkhälsostrategen öppnar upp för frågor angående 

minnesanteckningarna. 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 2021-02-01 

läggs till handlingarna.  

 

3. Genomgång av minnesanteckningarna från det senaste mötet 

med arbetsgruppen 2021-03-22  

 

Minnesanteckningarna från arbetsgruppens möte 2021-03-22 läses 

igenom av folkhälsostrategen.  

 

Folkhälsostrategen informerar om att frågan som ställdes av 

brottsofferjouren på mötet angående ett idéburet partnerskap med 

Färgelanda kommun har tagits upp med kommunchef. Svaret på 

förfrågan är att kommunen upplever förslaget som intressant och ser 

att det är en viktig fråga men det är inte aktuellt för Färgelanda 

kommun att gå med i ett idéburet partnerskap med brottsofferjouren i 

dagsläget. Kommun ska längre fram över hur samverkan med ideella 

föreningar kan förstärkas.  Svaret har givits till Ingemar Ottosson på 

brottsofferjouren.  

 

Informationsbroschyrer angående brottsofferjouren har tagits emot 

av folkhälsostrategen och lämnats till elevhälsan, individ och 

familjeomsorgen samt på biblioteket.  

 

Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.  

 

4. Presentation av läget för näringslivet angående otrygghet och 

brott, presenteras av Anton Oskarsson från svenskt näringsliv 

Anton  

Anton Oskarsson från svenskt näringsliv presenterade resultat från 

enkäten lokalt företagsklimat som genomförts 2020. Enkäten har 
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Brottsförebyggande rådet 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

sedan några år tillbaka inkluderat frågor angående trygghet och 

påverkan av brott. Den vanligaste typen av problem som näringslivet 

nationellt anger är stöld och inbrott följt av missnöje med polis, men 

olika branscher har olika problem.  Det finns en 

landsbygdsproblematik då företag i små orter och i 

landsbygdskommuner upplever större problem med stölder, 

bristande polisiärnärvaro och missnöje med polisens insatser samt 

ökande problem med narkotika. 24 % av företagarna i Färgelanda 

har angett att de påverkas i negativt i mycket eller ganska hög 

utsträckning av brottslighet/otrygghet. Nationellt är det 26 % av 

företagarna som uppger detta.   

 

Anton Oskarsson lyfter fram några åtgärder från presentationen som 

han rekommenderar kommunen att se över. Att få med näringslivet i 

det brottsförebyggande arbetet och få till en återkoppling till 

näringslivet i hur det brottförebyggande arbetet kommunen bedriver 

ser ut, samt få in trygghetsfrågan som en prioriterade fråga i 

kommunens näringslivsstrategi och att få med arbete med 

trygghetsfrågor för näringslivet i medborgarlöftet är några exempel 

på förslag som lyfts fram.  

 

BRÅ diskuterar vilken representant som skulle kunna representera 

näringslivet i BRÅ. Folkhälsostrategen påminner om att alla 

representanter i BRÅ måste ha mandat för att representera en 

verksamhet/grupp. Svenskt näringsliv kan inte sitta med i BRÅ då de 

arbetar på en strategisk nivå och representanten borde vara en lokal 

representant. En representant från lantbrukarnas riksförbund, RLF 

lyftas fram som ett förslag då ingen företagsförening finns i 

kommunen.  

 

5. Diskussion otrygghet centrum  

 

Ordförande beslutar att flytta upp denna punkt till punkt 5 då några 

deltagare inte kan delta under hela mötet. Ordförande öppnar 

punkten med ett anförande angående otryggheten som upplevs i och 

runt centrum. Ordförande belyser den mediala uppmärksamheten 

upplevd otrygghet i kommunen fått och den frustration som kan 

upplevas i samhället.  

 

BRÅ diskuterar komplexiteten kring det som orsakar upplevelsen av 

otrygghet. Det som skapar otrygghet i Färgelanda tätort är till största 

del social problematik. Det krävs ett förebyggande arbetet som syftar 

till att åstadkomma mer jämlika livsvillkor för alla kommuninvånare. 
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Brottsförebyggande rådet 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Detta förebyggande arbete måste starta så tidigt som möjligt i livet 

och innefatta stöttning både för barn och vårdnadshavare. Både 

arbetsgruppen och styrgruppen är överens om och att det krävs en 

god och tydlig samverkan mellan verksamheter internt för att det 

förebyggande arbetet ska fungera.  

 

Den sociala problematik som upplevs i Färgelanda tätort som pågår 

just nu som är försent att förebygga behöver även arbetas med på 

olika sätt. Polisen påminner om att ett bra redskap för att skapa 

trygghet är att invånarna anmäler alla de brott de ser, även mindre 

företeelser så som alkoholkonsumtion på allmän plats. 

Anmälningsfrekvensen har gått upp i kommunen den senaste 1.5 

åren vilket inte behöver visa på att fler brott begås utan kan visa på 

att fler brott anmäls vilket är positivt. Anmälningsprocessen har 

blivit enklare de senaste åren då den nu kan göras online på 

polisen.se. Polisen önskar en nolltolerans mot brott i samhället, alla 

brott ska anmälas. Polisen lyfter att statistiken över anmälda brott 

används för att resursplanera polisens verksamhet. Polisen lyfter 

även att vistelseförbud för handlare och butiker är ett redskap som 

kan användas för att avhysa personer som gör brott i verksamheten. 

Tobias Bernhardsson (C) tar upp att skapa en dialog med 

föreningslivet även kan vara en del i arbetet med att skapa trygghet i 

samhället. Det behövs ett forum för att nå ut till fler föreningar och i 

fler sammanhang. Polisen tar även upp att det är viktigt att dialog 

sker med de personer som finns i samhället med social problematik. 

Hur fler personer med olika social problematik ska kunna erbjudas 

sysselsättning är något kommunen ska arbeta vidare med.  

 

6. Information från Folkhälsostrategen 

  

Folkhälsostrategen informerar om följande:  
- Kallelser och protokoll för BRÅ nu finns på kommunens hemsida 

under politik och påverkan, brottsförbygganderådet.  
- Arbetet med effektiv samordning för trygghet- EST planeras att 

starta upp till hösten. Arbetet inför uppstart av EST har börjat.  
- Den 17 maj kl.17 har företagare i centrum bjudits in till ett digitalt 

möte med kommunen angående samverkan för att skapa trygghet i 
centrum.  

- En ideell förening har startat en nattvandringsgrupp i kommunen. 
Föreningen har beviljats medel från folkhälsorådet för uppstart. 
Nattvandrarna önskar att tips om behov av nattvandringar eller 
intresse av att delta i nattvandring sms:as till nummer 076-0477707  
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Brottsförebyggande rådet 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Vidare informerar folkhälsostrategen om att regeringen har tillsatt en 
utredning som ska föreslå hur ett lagstiftat kommunalt ansvar att 
arbeta brottsförebyggande kan utformas och vilka verksamheter som 
bör omfattas av ett sådant ansvar. Uppdraget ska redovisas senast 
den 15 juni 2021.  
 
Slutligen informerar folkhälsostrategen om regeringens förnyade 
ANDTS-strategi för 2021–2025 som ska beslutas i juni och 
preliminärt lanseras av folkhälsomyndigheten i september.  

 
7. Presentation av LUPP enkätsvar "hälsa" och "trygghet"  

 

Folkhälsostrategen går igenom utvalda delar av resultatet av LUPP 

enkäten som genomfördes på Valboskolan årskurs 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. Resultaten har presenterats på 

föregående möte med arbetsgruppen.  

 

Då närmare en av tio av de svarande eleverna har svarat att de får 

dricka alkohol för sina föräldrar får folkhälsostrategen frågan hur 

arbete med antilagningskampanjen som kommunen deltar i med 

länsstyrelsen ser ut. Folkhälsostrategen informerar om att 

information om alkoholsskadliga effekter samt tips och råd för hur 

föräldrar kan hantera frågor om alkohol när de pratar med sina 

ungdomar läggs ut på skolan plattform unikum och på kommunens 

Facebook innan storhelger och högtider. Tidigare år har 

Tonårsparlören delats ut utanför Systembolaget av 

folkhälsostrategen men detta har inte genomförts under pandemin. 

Styrgruppen och arbetsgruppen önskar att mer arbete görs i denna 

fråga. Polisen och kommunen skulle kunna samverka mer kring 

denna fråga. Polisen tar upp att föreläsningar med konceptet 

föräldraskolan som polisen håller i kan genomföras digitalt och det 

är en bra möjlighet att nå ut till många föräldrar.  

 

8. Övriga frågor  

 

Tobias Bernhardsson (C) tar upp att det finns ett behov av att 

kommuniceras ut och tydliggöra det brottsförebyggande arbetet 

kommunen bedriver för invånarna.  

 

  


