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Brottsförebyggande rådet 

 

Minnesanteckningar förda vid möte med Brottsförebyggande rådet, 

arbetsgrupp  

 

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

måndag 16 augusti klockan 13.00-14.00 

 

Närvarande: 

Kenneth Carlsson (L), ordförande 

Tony Bengtsson, kommunpolis 

Lillan Fahlstedt, folkhälsostrateg 

Wiveca Forsberg Doyle, rektor Valboskolan 7-9, från punkt 6 

Jon Granlund, IFO-chef 

Elisabet Niklasson, säkerhetssamordnare 

Andreas Widekärr, Svenska kyrkan Färgelanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrev anteckningarna: 

 

 

Lillan Fahlstedt 

Folkhälsostrateg 

 Godkända 2021-08-18 via epost 

av: 

 

Kenneth Carlsson (L) 
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Brottsförebyggande rådet 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

1. Genomgång av dagordningen 

 

Ordförande går igenom dagordningen.  

 

2. Minnesanteckningar styr- och arbetsgrupps gemensamma möte 

2021-05-17 

 

Minnesanteckningarna från mötet med styr- och arbetsgrupp 2021-

05-17 läses igenom och läggs till handlingarna.  

 

 

3. Uppföljning av sommaren 

Samtliga verksamheter rapporterar en lugn sommar. 

 

Kyrkoherden informerar att de har haft en ökning av personer som 

söker stöd såväl socialt i form av samtal men även ekonomiskt. 

 

Kommunpolisen informerar om att de fått in ett något fler 

anmälningar om skadegörelse än normalt för denna period. 

 

 

4. Aktuellt i verksamheterna 

 

Säkerhetssamordnare 

Säkerhetssamordnaren informerar kort om kommunens 

handlingsplan för våldsbejakande extremism. Vidare tipsar 

säkerhetssamordnaren om Center mot våldsbejakande extremism och 

deras stödtelefon för yrkesverksamma. Dit kan man ringa för att få 

stöd i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism, 

telefonnummer 08-527 44 290. Säkerhetssamordnaren uppmanar 

verksamheterna att hålla koll på tecken för sympatier med såväl den 

islamistiska extremistmiljön som den högerextrema vit makt-miljön, 

något som kan visa sig nu med tanke på vad som sker i Afghanistan. 

 

Folkhälsa 

Folkhälsostrategen informerar om att EST kommer att starta i slutet 

av augusti. Ett möte är inplanerat med Samhällsutveckling den 23 

augusti och planen är att de ska börja rapportera in efter det. Fler 

rapportörer kommer ansluta så småningom, i september ska 

folkhälsostrategen träffa personal på Lillågården för att diskutera 

detta. Rapporteringen kommer fokusera på Centrumhuset och torget. 
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Brottsförebyggande rådet 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 Analysen kommer att ske tillsammans med kommunpolis och 

säkerhetssamordnare till att börja med. Vid behov kommer andra 

tjänstepersoner kontaktas så som fastighetsförvaltare och någon från 

IFO. 
 

 

5. Uppföljning handlingsplan lokala brottsförebyggande rådet 

2020-2022 

 

Folkhälsostrategen går igenom handlingsplanen och de aktiviteter 

som har genomförts under året. Många aktiviteter har inte kunnat 

genomföras på grund av pandemin, antingen på grund av att det ej 

gått och genomföra på grund av restriktioner eller att personella 

resurser behövts för att arbeta med frågor relaterade till pandemin. 

 

 

6. Uppföljning medborgarlöfte 2021 Färgelanda kommun 

 

Kommunpolisen informerar om att de arbetar kontinuerligt med 

medborgarlöftet. 

 

Kommunpolisen meddelar att ett önskemål från polisledningen är att 

medborgarlöftena ska bli tvååriga från och med i år, det vill säga att 

medborgarlöftet för 2021 ska gälla även för 2022. Detta för att 

polisen önskar en mer långsiktighet i arbetet samt att det i vissa 

kommuner inte godkänts förrän ett par månader in på året. 

 

Vidare informerar kommunpolisen om att en uppföljning av 

medborgarlöftet kommer att göras till kommunstyrelsen varje år. 

 

Folkhälsostrategen informerar om att medborgarlöftet i Färgelanda 

har sedan medborgarlöfte infördes 2017 handlat om samma 

områden, trafiksäkerhet och trygghet i centrum. 

 

BRÅ arbetsgrupp anser att det är en bra idé att göra medborgarlöftet 

till tvåårigt och föreslår att kommunstyrelsen går på 

polismyndighetens förslag. 

 

 

7. Övriga frågor  

 

Ordförande lyfter frågan gällande när man ska ringa polisen och 

tipsa och vad man ska anmäla. Kommunpolisen svarar att det är 
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Brottsförebyggande rådet 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

oerhört viktigt att anmäla alla brott man ser, även mindre företeelser 

då det bland annat är ett viktigt verktyg i deras arbete att veta vad 

som händer i kommunen. 

 

Arbetsgruppen diskuterar den sociala problematik som finns i 

Färgelanda. Rektorn på Valboskolan 7-9 lyfter att det saknas 

mötesplatser för ungdomar i kommunen, något som visades i en 

kartläggning som Fryshuset genomförde i kommunen. Ungdomar 

behöver fler bra vuxna förebilder. 

 

  


