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Brottsförebyggande rådet 

 

Minnesanteckningar förda vid möte med Brottsförebyggande rådet, 

styr- och arbetsgrupp  

 

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

måndag 6 september klockan 13.00 – 14.10  

 

Närvarande: 

Kenneth Carlsson (L), ordförande 

Birgitta Mehamedi Örn (C) 

Urban Henriksson (S) 

Katrin Siverby, kommunchef 

Anna Gunnervik, barn- och utbildningschef 

Jon Granlund, IFO-chef 

Tony Bengtsson, kommunpolis 

Julia Kvartsberg, praktikant polisen, kriminologstudent  

Lillan Fahlstedt, folkhälsostrateg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrev anteckningarna: 

 

 

Lillan Fahlstedt 

Folkhälsostrateg 

 Godkända 2021-09-17 via epost 

av: 

 

Kenneth Carlsson (L) 
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Brottsförebyggande rådet 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

1. Genomgång av dagordningen 

 

Ordförande går igenom dagordningen.  

 

2. Minnesanteckningar från styr- och arbetsgrupps gemensamma 

möte 2021-05-17 

 

Minnesanteckningarna från mötet med styr- och arbetsgrupp 2021-

05-17 läses igenom.  

 

 

3. Minnesanteckningar från arbetsgruppens möte 2021-08-16 

 

Minnesanteckningarna från mötet med arbetsgruppen 2021-08-16 

läses igenom. 

 

 

4. Uppföljning handlingsplan lokala brottsförebyggande rådet 

2020-2022 

 

Arbetsgruppen sammanställde tillsammans halvårsuppföljningen av 

handlingsplanen på föregående möte. Folkhälsostrategen går igenom 

sammanställningen och de aktiviteter som har genomförts under året. 

 

Folkhälsostrategen vill särskilt uppmärksamma styrgruppen på 

följande punkter;  

- Flera av aktiviteterna har ej kunnat genomföras under året på 

grund av restriktioner eller att personella resurser behövts för att 

arbeta med frågor relaterade till pandemin. 

- Åtgärden ”arbeta för fortsatt dialog mellan handlare, kommun 

och polis gällande trygghet i centrum” har pausats då det inte 

finns någon näringslivsstrateg i kommunen.  

- Åtgärden ”arbeta för en trygg trafiksituation i centrum i dialog 

med ungdomar via ungdomsrådet” kan ej genomföras så länge 

ungdomsrådet är pausat. Kommunchefen informerar att arbete 

med att hitta nya strukturer för ungdomsrådet pågår. 

 

 

5. Medborgarlöfte 2021 Färgelanda kommun 

 

På föregående möte informerade kommunpolisen att ett önskemål 

från polisledningen är att medborgarlöftena ska bli tvååriga från och 
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Brottsförebyggande rådet 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

med i år, det vill säga att medborgarlöftet för 2021 ska gälla även för 

2022. Polisen önskar mer långsiktighet i arbetet samt att det i vissa 

kommuner inte godkänts förrän ett par månader in på året. 

Kommunpolisen upprepar detta på dagens möte. 

 

Vidare informerar kommunpolisen om att en uppföljning av 

medborgarlöftet kommer att göras till kommunstyrelsen varje år. 

Även dialogen med medborgarna lyfts som viktig av 

kommunpolisen och målet är att fortsätta ha medborgardialog en 

gång per år. 

 

Kommunpolisen informerar om att medborgarlöftet i Färgelanda har 

sedan det infördes 2017 handlat om samma områden, trafiksäkerhet 

och trygghet i centrum. 

 

Folkhälsostrategen informerar om att en tjänsteskrivelse med ett 

förslag om att göra medborgarlöftet tvåårigt från och med i år är 

inlämnat till kommunstyrelsen. 

 

 

6. EST 

 

EST står för Effektiv samordning för trygghet och är en 

brottsförebyggande metod med mål att förebygga och minska brott 

och otrygghet. Metoden innebär inrapportering via en länk vid 

händelse som skapar otrygghet. Implementering av metoden EST för 

att öka tryggheten i Färgelanda centrum finns med i handlingsplanen 

för BRÅ och i Medborgarlöftet för 2021. 

 

Folkhälsostrategen meddelar att information om metoden EST har 

gått ut till personal på Centrumhuset, personal i köket på Lillågården 

och en av fastighetsskötarna i kommunen. Folkhälsostrategen har 

besökt dessa verksamheter och gett information muntligt. 

 

Ett möte är inplanerat med personal på Lillågården för att informera 

om metoden. 

 

Länken till rapporteringen är öppen och inrapportering möjlig. Vid 

tidpunkten för dagens möte har ingen rapporterat in om händelse. 
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7. På gång under hösten i verksamheterna  

 

Polisen 

Kommunpolisen meddelar att de hoppas på att kunna genomföra 

Blåljusdagen för elever i årskurs 8 i höst. Både polisen och NÄRF 

har just nu begränsningar gällande fysiska träffar och utbildningar. 

Men om restriktionerna lättar upp under hösten planerar de för att 

genomföra dagen. 

 

Folkhälsostrategen 

Folkhälsostrategen informerar att en grannsamverkansträff planeras 

till hösten men att datum för detta ännu ej är bestämt. Förhoppningen 

är att det kan genomföras fysiskt men är det ej möjligt kommer det 

att bli digitalt. 

 

Barn och utbildning 

Barn- och utbildningschefen tackar kommunpolisen för bra 

samarbete vid skolstarten och hoppas på att Blåljusdagen kan bli av i 

höst för eleverna i årskurs 8. 

 

IFO 

IFO-chefen informerar att man just nu arbetar mycket med 

samverkansfrågor, exempelvis med skola och AMI. Arbetar 

exempelvis med AMI för att lösa en del av oroligheterna som har 

varit i och runt Centrumhuset. Kommer framöver arbeta för att 

utveckla samarbetet med polisen. 

 

 

8. Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor. 

 

 

 


