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21 

6 EST   
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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.  
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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. 
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Handlingsplan 
lokala 

brottsförebyggande 
rådet 2020-2022 

 
 

Lillan Fahlstedt 
2019-12-06 

Dnr:  KS 2019-315 
Version: 1 

Beslutad  KS 20XX-XX-XX 
Den senaste versionen finns tillgänglig på Färgelandas 

webbplats www.fargelanda.se  
 
 
 
 
 
 
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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* Enligt indexet AUDIT-C.

Lägesbild i Färgelanda kommun 
 
Under hösten 2018 och våren 2019 har en lägesbild tagits fram över 
Färgelanda kommun. Lägesbilden har tagits fram i samverkan mellan 
polisen och kommunen där kommunens verksamheter haft möjlighet att 
komma in med underlag. Länsstyrelsen i Västra Götaland har varit med och 
stöttat kommunen och polisen i detta arbete. 
 
Utifrån lägesbilden och återkommande diskussionsämnen på det 
brottsförebyggande rådets möten har prioriterade områden tagits fram. De 
områden som brottsförebyggande rådet kommer att fokusera på under denna 
handlingsplans giltighetstid är:  
 

 ANDT-prevention 
 Trygghet i centrum och i samhället 
 Våld i nära relationer 

 
Om det under handlingsplanens giltighetstid (2020-2022) uppstår ärenden 
som kräver direkta insatser kan brottsförebyggande rådet välja att fokusera 
på dem under den tidsperiod som krävs för att lösa dem. 

Prioriterade insatsområden 
 
ANDT-prevention 
ANDT-prevention är en viktig del av det brottsförebyggande arbetet, det 
kan bland annat knytas an till langning och tillgång till alkohol bland 
tonåringar. Det kan exempelvis också vara relevant utifrån brottskategorier 
som rattfylleri och misshandel. Alkohol- och drogbruk är en av flera 
förståelse- och orsaksfaktorer för misshandel. 
 
Enligt den nationella hälsoundersökningen Hälsa på lika villkor (2015-
2018) är 15 % av de svarande en riskkonsument* av alkohol. Detta ligger i 
snitt med riket. CAN-undersökningen från 2019 visar att 51 % av eleverna i 
åk 9 och 71 % av eleverna i åk 2 på gymnasiet har druckit alkohol de 
senaste 12 månaderna. Detta är ungefär i likhet med regionen gällande 
elever i åk 2 på gymnasiet och ungefär 15 procentenheter högre än snittet i 
riket bland elever i åk 9. Detta är en minskning från undersökningen 2016. 
 
En oro för rattonykterhet är något som lyfts fram av medborgarna i 
kommunens och polisens medborgardialoger som genomfördes hösten 
2019. 
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Enligt CAN-undersökningen 2019 har 8 % av eleverna använt någon form 
av narkotika (sammanslaget resultat för elever i åk 9 och åk 2 på 
gymnasiet). Enligt Hälsa på lika villkor 2018 har 5 % av befolkningen i 
kommunen mellan 16-84 år provat narkotika någon gång. 
 
Trygghet i Färgelanda 
Att medborgarna och handlarna uttrycker otrygghet i Färgelanda centrum 
har under 2019 varit ett återkommande diskussionsämne på 
brottsförebyggande rådets möten.  
 
Kommunens anställda på Centrumhuset har även de upplevt otrygg situation 
på sin arbetsplats. Det har även förekommit klotter inne på centrumhuset 
under 2019. 
 
Den största andelen som deltog i kommunens och polisens medborgardialog 
om trygghet och samverkan under hösten 2019 ansåg att de känner sig 
trygga i kommunen. Områden som medborgarna uppgav att de kände sig 
otrygga på var torget i Färgelanda samt längs kommunens vägar där hög 
hastighet förekommer samt som tidigare nämnts finns en oro för 
rattonykterhet. 
 
Våld i nära relationer 
Inom våld i nära relationer finns det ett stort mörkertal och socialtjänster i 
hela Sverige har upplevt en ökning i antal ärenden de senaste åren. 
 
I Färgelanda kommun finns det en styrgrupp för våld i nära relationer och 
BRÅ anser att det är viktigt att de tar del av information från den gruppen 
för att kunna planera sitta brottsförebyggande arbete. 
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Aktiviteter 
 
Aktiviteter inom ANDT-prevention 
 
Åtgärd När det ska 

genomföras 
Ansvar Uppföljning 

Sprida information 
till allmänhet och 
personal om 
pågående ANDT 
preventiva 
kampanjer 

Löpande Folkhälsostrateg Informationsspridning 
inför sportlov, påsklov, 
Valborg och 
skolavslutning till 
allmänhet på hemsida 
och Facebook samt via 
skolans plattform 
unikum. 
På grund av covid-19 
har inga fysiska 
insatser genomförts.  

Öka kunskap om 
konsekvenser av 
ANDT för berörd 
personal 
exempelvis inom 
skola och 
socialtjänst 

Vid behov Ansvarig chef  

Information till 
ungdomar om risker 
med ANDT i 
samarbete med 
polisen 

1 gång per år Skolan och 
kommunpolisen 

 

Information till 
vårdnadshavare om 
ANDT och trafik i 
samarbete med 
skola, polis och 
NÄRF 

1 gång per år Skola, 
kommunpolis 
och NÄRF 
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Aktiviteter inom Trygghet i Färgelanda 
 
Åtgärd När det ska 

genomföras 
Ansvar Uppföljning 

Implementering 
av Effektiv 
samordning för 
trygghet (EST) för 
att följa upp 
oroligheter i 
centrum. 

Under 
handlingsplanens 
giltighetsperiod 
(2020-2022) 

Folkhälsostrateg, 
säkerhetssamordnare, 
kommunpolis 

EST är inplanerat att 
starta under hösten 
2021.Under våren 
hölls 
informationsmöten 
med berörda chefer. 
Under tidig höst ska 
möten med personal 
som ska rapportera in 
ske. Aktuella 
näringsidkare har 
blivit inbjudna att 
delta i 
inrapporteringen. 

Arbeta för att ha 
fortsatt dialog 
mellan kommun, 
polis och handlare 
gällande trygghet i 
centrum 

Vid behov, minst 1 
gång per år 

Säkerhetssamordnare, 
kommunpolis och 
näringslivsstrateg 

Ett möte angående 
hur 
kommunen, polis och 
handlare 
tillsammans kan 
skapa trygghet 
runt centrum 
genomfördes 
digitalt den 20 maj 
2021. 

Arbeta för en 
trygg 
trafiksituation i 
centrum via 
trafikkontroller 

Löpande Polisen Sker kontinuerligt, 
områden som polisen 
fokuserar på varierar 
beroende på var 
medborgarna 
rapporterar att 
problem finns. 

Arbeta för en 
trygg 
trafiksituation i 
centrum via dialog 
med ungdomar 

Löpande Ungdomsrådet Ungdomsrådet har 
inte startat 
upp under 2021 då en 
strukturförändring i 
hur 
ungdomsrådet ska 
arbeta 
genomförs. 
Ungdomsrådet 
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planeras att startas 
upp under 
2022. 

Föreläsning om 
våldsbejakande 
extremism 

1 gång under 
handlingsplanens 
giltighetsperiod 
(2020-2022) 

Svenska kyrkan och 
folkhälsostrateg/ 
säkerhetssamordnare 

Har ej kunnat 
genomföras på grund 
av pandemin. 

Följa upp arbetet 
med kommunens 
lokala 
handlingsplan för 
våldsbejakande 
extremism 

Minst 1 gång per 
år 

Säkerhetssamordnare Påbörjat under 
augusti 2021. 

Undersöka 
möjlighet att starta 
upp nattvandrar-
verksamhet i 
kommunen 

Löpande under 
året 

BRÅ En ideell förening har 
startat 
upp nattvandring i 
kommunen. 
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Aktiviteter inom Våld i nära relationer 
 
Åtgärd När det ska 

genomföras 
Ansvar Uppföljning 

Ta del av information 
från styrgruppen för våld 
i nära relationer 

Löpande IFO-chefen IFO-chefen 
återkommer 
med 
information på 
nästa möte med 
BRÅ. 

Utöka samarbetet med 
kyrkan, bjuda in dem att 
delta i arbetsgruppen för 
våld i nära relation 

Under året IFO-chefen  

 

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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Medborgarlöfte Färgelanda kommun 2021 
 

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 2020 har polisen och Färgelanda kommun tillsammans genomfört 

medborgardialoger i tätorterna Färgelanda och Högsäter. Invånarna har fått frågan om vad de 

anser kommunen och polisen tillsammans bör arbeta med för att öka tryggheten och 

säkerheten i Färgelanda kommun.  

Majoriteten av medborgarna vi pratat med känner sig trygga i sin närmiljö, men många tycker 

att polisens synlighet är en viktig fråga för att öka tryggheten. En oro för inbrott och stölder 

tas upp i dialoger. Andra frågor som lyfts fram som viktiga att arbete med är trafikfrågor, 

alkohol och narkotika förbyggande arbete, aktiviteter för ungdomar och trygghet i Färgelanda 

centrum. En trygghetsskapande åtgärd som individen själv kan göra som tas upp är samverkan 

med grannar.  

Medborgarlöftet 
Medborgarlöftet 2020 handlade om att öka polisens synlighet och närvaron i kommunen samt 

att fortsätta arbetet med trafikmiljön i kommunen. Polisen och Färgelanda kommun lovar att 

under 2021 fortsätta det arbetet. Under 2021 kommer arbete även riktas in mot att öka den 

upplevda tryggheten genom ökad fokus på grannsamverkan.  

Uppföljning 
Medborgarlöftet följs upp löpande under året av det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ). I 

början av varje år ska en sammanställning av aktiviteterna göras och informeras till 

polisområdesledning samt BRÅ och kommunstyrelsen. 
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Aktivitet Omfattning När Ansvarig 

Planerade insatser för 

att öka tryggheten i 

kommunens tätorter, 

t.ex. fotpatrullering, 

besök på skola m.m. 

Löpande under året 

 

Löpande under året Polisen 

Se över uppstart och 

samarbete med 

nattvandrare 

 I början av året  Kommunen 

Hastighetskontroller 

väg 172 och 173 

Minst 10 tillfällen per 

år 

Löpande under året Polisen 

Kontroll av olaglig 

och störande trafik 

samt allmänt 

trafikbeteende 

Minst 10 tillfällen per 

år 

Löpande under året Polisen 

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 Höstterminen Polisen och 

kommunen 

Utveckla det 

drogförebyggande 

arbetet i kommunen 

Löpande Löpande under året BRÅ 

Arbeta för att införa 

arbetsmetod för att 

följa och åtgärda 

klotter, skadegörelse 

och andra incidenter 

som stör den 

upplevda tryggheten 

Implementering under 

året 

Löpande under året Säkerhetssamordnare, 

folkhälsostrateg, 

kommunpolis, 

näringslivsstrateg 

Informationskampanj 

grannsamverkan. 

Spridning av 

information av 

konceptet på 

kommunens hemsida 

och sociala medier. 

En extra 

grannsamverkansträff 

under året 

Två 

informationsträffar 

under året. 

Informationsspridning 

av konceptet löpande.  

1 informationsträff på 

vårterminen och 1 på 

höstterminen. 

Informationsspridning 

av konceptet löpande 

Folkhälsostrateg och 

polisen  

Besök av 

kommunens mobila 

poliskontor utanför 

medborgarhuset 

1 gång i veckan Löpande under året Polisen 
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Överenskommelsen har upprättats i två exemplar varav parterna har varsitt. 

Färgelanda 2021-03-10 

 

___________________   _______________________ 

Rickard  Fremark                         Tobias Bernhardsson  

Chef lokalpolisområde Fyrbodal    Kommunalråd  
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