
 
 
 

  

 
 

 
 
Beslutsinstans: Brottsförebyggande rådet styrgrupp  
 
Datum och tid:  måndag 23 maj 2022 Kl. 13:00-15.00 
Plats:        Centrumhuset 
 
 
   
 
1 Genomgång av dagordningen   
2 Genomgång av minnesanteckningar från 

föregående möte med styrgruppen 
 2 - 4 

3 EST Centrumhuset kvartal 1 2022/67 5 - 6 
4 Trygghet på Valboskolan   
5 Digital trygghetsenkät  7 - 8 
6 Uppföljning av handlingsplan 2021 och 

2022 
  

7 Uppföljning handlingsplan 
brottsförebyggande rådet 2021 

2019/315 9 - 
16 

8 Uppföljning medborgarlöfte 2021 2020/291 17 - 
19 

9 Övriga frågor   
 
 
 
Kenneth Carlsson (L) 
Brottförebyggande rådets ordförande 
 
   Lillan Fahlstedt 
   Sekreterare  
 

Kallelse                               
2022-05-23  
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Brottsförebyggande rådet 

 

Minnesanteckningar förda vid möte med Brottsförebyggande rådet, 

styrgrupp 

 

Plats och tid: Centrumhuset konferensrum, måndag 1 november klockan 

13.00 – 14.40  

 

Närvarande: 

Kenneth Carlsson (L), ordförande 

Katrin Siverby, kommunchef 

Anna Gunnervik, barn- och utbildningschef t.o.m. punkt 5 

Tony Bengtsson, kommunpolis 

Julia Kvartsberg, praktikant polisen, kriminologstudent  

Lillan Fahlstedt, folkhälsostrateg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrev anteckningarna: 

 

 

Lillan Fahlstedt 

Folkhälsostrateg 

 Godkända 2021-11-02 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 2021-09-06 

 

Minnesanteckningarna från föregående möte med styr- och 

arbetsgrupp 2021-09-06 läses igenom.  

 

 

3. Diskussionspunkt – BRÅ sammansättning 

 

Ordförande lyfter BRÅs sammansättning och huruvida personunion 

för de förtroendevalda mellan det brottsförebyggande rådet och 

folkhälsorådet är det bästa alternativet. Ordförande anser att det inte 

är nödvändigt med personunion mellan folkhälsorådet och BRÅ 

styrgrupp som det är idag. BRÅ styrgrupp föreslår att 

sammansättningen av BRÅ styrgrupp ses över till nästa 

mandatperiod. Vidare diskuterar styrgruppen syftet med BRÅ 

styrgrupp och behovet av gruppen. Styrgruppen föreslår att detta ses 

över vid nästa mandatperiod. 

 

Styrgruppen diskuterar även sammansättningen av BRÅ arbetsgrupp 

och vad som är mest effektivt. Styrgruppen lämnar ett förslag där de 

kommunala verksamheterna utgör den ordinarie arbetsgruppen och 

de externa aktörer som idag ingår i arbetsgruppen adjungeras vid 

behov samt att detta genomförs på prov under 2022. 

Folkhälsostrategen får i uppdrag att se över detta och låta 

arbetsgruppen prova detta arbetssätt under 2022. 

 

 

4. Diskussionspunkt – Operativ arbetsgrupp 

 

Ordförande lyfter frågan hur arbetsgruppen ska vara utformad, 

huruvida politiken ska ha en representant i den gruppen samt hur 

ofta arbetsgruppen ska ha möten. Ordförande föreslår att gruppen 

enbart ska bestå av tjänstepersoner. Styrgruppen beslutar att 

arbetsgruppen på prov ska ha möten med enbart tjänstepersoner. 

Detta ska sedan utvärderas vid utformningen av arbetsgruppen inför 

nästa val. 
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Brottsförebyggande rådet 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Folkhälsostrategen och kommunpolisen lyfter att samarbetet i 

arbetsgruppen fungerar väl men att det kan utvecklas och bli mer 

effektivt än vad det är i dagsläget, det handlar om såväl om arbetssätt 

som mötestäthet. 

 

 

5. Diskussionspunkt – BRÅ arbetssätt 

 

Ordförande lyfter frågan hur BRÅ ska fokusera på det förebyggande 

arbetet snarare än att fastna i rapporter kring det som har varit. Detta 

gäller både BRÅ styrgrupp och arbetsgrupp, diskussionen fokuserar 

dock på arbetsgruppen. 

 

Folkhälsostrateg och kommunpolis lyfter lägesbilder för 

verksamheter som ett förslag. Det behöver bli tydligare vad varje 

person förväntas ta med sig för information till mötet och vad som 

gäller mellan mötena för att lösa de problem som diskuteras. För att 

arbeta med det föreslår folkhälsostrateg och kommunpolis att 

arbetsgruppen ska ha möten oftare. Även detta kommer ske på prov 

under 2022. 

 

 

6. Mötestider 2022 

 

BRÅ styrgrupp beslutar följande dagar och tider för möten under 

2022: 23 maj klockan 13.00-15.00 samt 21 november klockan 13.00-

15.00. 

 

 

7. Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor. 
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Sammanställning EST december 2021-mars 2022 år 
Sammanfattning 
Allmänna tryggheten:  

Överlag bra under perioden december 2021- mars 2022. I december upplevde samtliga (5) den som dålig/sådär. Övriga månader få av de som 
rapporterade in som angav dålig/sådär upplevd trygghet. 

Inrapporterade händelser: 

Majoriteten av rapporterna (18) gäller upphittade flaskor i Centrumhuset/Biblioteket. Ej lika många rapporter på intag av alkohol (8) och då 
enbart 2 som avser intag i Centrumhuset/Biblioteket. Intag av alkohol gäller i övrigt framförallt utanför entrén till Centrumhuset. 

Vart, när och hur otryggheten uppstår 
Under denna period framförallt i huset då rapporterna i majoritet gäller upphittade spritflaskor. 
Svårt att tyda mönster gällande när och hur. Då det är relativt få händelser som har rapporterats in. 

Vid undersökning av de bakomliggande orsakerna används följande punkter och frågor som utgångspunkt: 

• Vad är det som gör att människor upplever otrygghet just där 
• Vad möjliggör dessa rådande förhållanden 
• Varför har vi problem med detta?  
• Vilka är de möjliga direkta orsakerna till att ett problem uppstår?  

 

Upplevd trygghet och ryktesspridning  
Tryggheten upplevs generellt som god av de som rapporterats in. Ingen ryktesspridning finns.  
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Händelser som rapporterats in  

Inbrott, skadegörelse, stöld och övriga brott  Hot våld och trakasserier Alkohol och droger 

Typ av händelse Antal incidenter Typ av händelse Typ av händelse Antal incidenter Typ av händelse 

Klotter  
 

Oro, konflikter, stök 
(medborgare) 

Klotter   Oro, konflikter, 
stök (medborgare) 

Skadegörelse   1 Incident mot anställd Skadegörelse   1 Incident mot 
anställd 

Brandtillbud  
 

Övriga hot och ofredanden Brandtillbud   Övriga hot och 
ofredanden 

Inbrott  1  Inbrott  1  

Annan brottslighet  1  Annan brottslighet  1  

Trafik  
 

 Trafik    

Stöld      

Sammanlagt 39 händelser har rapporterats in under perioden. 
Upphittade flaskor är den händelse som rapporterats in flest gånger. 

Förslag på åtgärder 
Inga förslag på åtgärder i dagsläget. 
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Sammanställning Digital trygghetsenkät januari-mars 2022 
Sammanfattning 

 

Totalt 17 platser som rapporterats in som otrygga. 5 av dessa önskade återkoppling vilket de fått av kommunen. 

Platserna i höjd med Gudhem är troligen en felmarkering på kartan med tanke på vad som framkommer i rapporteringen. 
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Det som rapporterats in är platser där trafik skapar otrygghet, platserna är spridda över kommunen. Samt platser som skapar otrygghet på grund 
av dålig belysning och är platser där människor uppehåller sig på under en längre period. Även dessa platser är spridda över kommunen och svårt 
att avläsa något samband mellan dessa platser. 

Förslag på åtgärder 
Svårt att genomföra analys och planera åtgärder utifrån 17 inrapporterade händelser. Därav inga åtgärder planerade. Underlaget utgör dock en del 
av polisens och kommunens lägesbild och kommer utgöra en del av underlaget till handlingsplanen för det brottsförebyggande rådet och 
medborgarlöftet som båda ska revideras detta år. 
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FÄRGELANDA KOMMUN 
 
 
 
 

 
 

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. 
 

11



  
2019-12-06 

 3 

 
  
 

 

 

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 Inga insatser 
genomförda på grund 
av covid-19. 

Information till 
ungdomar om risker 
med ANDT i 
samarbete med 
polisen 

1 gång per år Skolan och 
kommunpolisen 

Ej genomfört på grund 
av covid-19. 

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

1 gång per år Skola, 
kommunpolis 
och NÄRF 

Ej genomfört på grund 
av covid-19. 
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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 uppstartat under 
september. 

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 struktur-
förändring i hur 
ungdomsrådet ska 
arbeta genomförs. 

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. 
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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 Ej genomfört. 
Arbetet är 
uppstartat 
2022. 

 

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 och 2022 
 

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 Uppföljning 

Planerade 
insatser för att 
öka tryggheten i 
kommunens 
tätorter, t.ex. 
fotpatrullering, 
besök på skola 
m.m. 

Löpande under 
året 
 

Löpande under 
året 

Polisen Under 2021 har 
60 insatser 
genomförts. Fler 
insatser är 
genomförda men 
ej dokumenterade. 

Se över uppstart 
och samarbete 
med 
nattvandrare 

 I början av året  Kommunen En grupp 
nattvandrargrupp 
har startats av 
civilsamhället i 
kommunen. 
Folkhälsorådet 
har bidragit med 
utvecklingsmedel. 

Hastighetskontr
oller väg 172 
och 173 

Minst 10 
tillfällen per år 

Löpande under 
året 

Polisen Kontroll har 
genomförts 13 
gånger under året. 
Fler insatser är 
genomförda men 
ej dokumenterade. 

Kontroll av 
olaglig och 
störande trafik 
samt allmänt 
trafikbeteende 

Minst 10 
tillfällen per år 

Löpande under 
året 

Polisen Kontroll har 
genomförts 13 
gånger under året.  
Flera insatser är 
genomförda men 
ej dokumenterade. 

I dialogerna 
med 
Trafikverket 
lyfta fram 
behovet av 
fartkameror 
eller annan 
hastighets-
sänkande åtgärd 

I dialogerna med 
Trafikverket 

I dialogerna med 
Trafikverket 

Kommunen Fartkameror är 
uppsatta av 
Trafikverket norr 
om Högsäter. 

Blåljusdagen 
med elever i åk 
8 

1 gång per år Höstterminen Polisen och 
kommunen 

Har ej genomförts 
under året på 
grund av 
pandemin. 

Utveckla det 
drogförebyggan
de arbetet i 
kommunen 

Löpande Löpande under 
året 

BRÅ Har ej funnits tid 
till det på grund 
av pandemin. 

Arbeta för att 
införa 
arbetsmetod för 

Implementering 
under året 

Löpande under 
året 

Säkerhets-
samordnare, 
folkhälso-

Arbetet 
påbörjades i 
augusti. Området 
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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  

 

att följa och 
åtgärda klotter, 
skadegörelse 
och andra 
incidenter som 
stör den 
upplevda 
tryggheten 

strateg, 
kommun-
polis, 
näringslivsstr
ateg 

som följs är 
Centrumhuset och 
torget i 
Färgelanda. 

Informations-
kampanj 
grannsamverkan
. Spridning av 
information av 
konceptet på 
kommunens 
hemsida och 
sociala medier. 
En extra 
grannsamverkan
sträff under året 

Två 
informationsträff
ar under året. 
Informationsspri
dning av 
konceptet 
löpande.  

1 
informationsträff 
på vårterminen 
och 1 på 
höstterminen. 
Informationsspri
dning av 
konceptet 
löpande 

Folkhälsostra
teg och 
polisen  

Informations-
spridning har 
genomförts 
kontinuerligt. 
Kvartalsbrev 
skickas ut till 
berörda. 
 
Grannsamverkans
träffar har 
genomförts två 
gånger under året, 
en digital på våren 
och en fysiskt på 
hösten. 

Besök av 
kommunens 
mobila 
poliskontor 
utanför 
medborgarhuset 

1 gång i veckan Löpande under 
året 

Polisen Mobila 
poliskontoret har 
varit på plats på 
måndagar mellan 
klockan 10-14. 
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