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Brottsförebyggande rådet styrgrupp 

 

 

Minnesanteckningar förda vid möte med Brottsförebyggande rådet, 

styrgrupp 

 

Plats och tid: Måndag 23 maj, Centrumhuset klockan 13.00-15.00 

 

Närvarande: 

Kenneth Carlsson (L), ordförande 

Ann Blomberg (C) 

Karl-Erik Segersax (SD) 

Katrin Siverby, kommunchef 

Tony Bengtsson, kommunpolis 

Lillan Fahlstedt, folkhälsostrateg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrev anteckningarna: 

 

 

Lillan Fahlstedt 

Folkhälsostrateg 

 ________________________ 

Kenneth Carlsson (L), ordförande 
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Brottsförebyggande rådet 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 

1. Genomgång och godkännande av dagordningen 

Ordförande går igenom dagordningen för mötet. 

 

 

2. Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte med 

gruppen 

Ordförande ger möjlighet att kommentera och/eller ställa frågor på 

minnesanteckningarna från föregående möte. 

 

Folkhälsostrategen informerar att det var på föregående möte med 

styrgruppen som det beslutades att på prov ha möte med styrgruppen 

två gånger per år. BRÅ styrgrupp diskuterar upplägget av BRÅ och 

önskar att en utvärdering genomförs av BRÅ arbetsgrupp och 

presenteras på styrgruppens möte i november. 

 

Vidare diskuteras närvaro i BRÅ arbetsgrupp och kommunpolisen 

talar om att det brottsförebyggande arbetet är prioriterat inom 

polisen och att det förebyggande arbetet planeras till viss del utifrån 

de lägesbilder som kommer in från de brottsförebyggande råden i 

kommunerna. För att säkerställa närvaro önskar BRÅ styrgrupp att 

man i BRÅ arbetsgrupp utser ersättare från den egna verksamheten. 

 

 

3. EST Centrumhuset – kvartal 1 

Folkhälsostrategen går igenom sammanställningen över EST 

(Effektiv samordning för trygghet) Centrumhuset kvartal 1 2022 och 

december 2021. Sammanställningen visar att totalt 39 händelser har 

rapporterats in i EST för första kvartalet 2022 inklusive december 

2021. Majoriteten av de inrapporterade händelserna (18) gäller 

upphittade spritflaskor inne i Centrumhuset och biblioteket. Då det 

är relativt få händelser som är inrapporterade är det svårt att avläsa 

mönster i. Utifrån detta beslutade BRÅ arbetsgrupp på sitt 

föregående möte att ej planera några insatser. 

 

Ordförande lyfter en fråga angående vänthallen och att den är 

stängd. Kommunchefen informerar att den stängdes utifrån 

arbetsmiljöskäl för personalen inne i Centrumhuset, kommunpolisen 

inflikar att det var en brottsförebyggande åtgärd att stänga. Planering 

för hur vänthallen ska användas pågår. 
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Brottsförebyggande rådet 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

4. Trygghet på Valboskolan 

Folkhälsostrategen informerar utifrån vad som beslutades på BRÅ 

arbetsgrupps möte i februari. Arbetsgruppen kom då fram till att en 

rutin för vad som gäller över verksamhetsgränserna så att man vet 

vad som gäller när/om det inträffar igen ska tas fram. 

Folkhälsostrategen tog på sig ansvaret att sammanställa den. 

Verksamheterna har ej lämnat in underlag för arbetet och det har 

därmed inte kunnat tas fram något förslag till rutin. 

 

 

5. Digital trygghetsenkät – kvartal 1 

Medborgarna har via ett digitalt verktyg möjlighet att rapportera in 

platser i kommunen som de upplever som otrygga. Detta är något 

som lanserades i januari i år. 

 

Under det första kvartalet har totalt 17 platser rapporterats in som 

otrygga. Det som kommit in är frågor gällande trafik samt platser där 

personer uppehåller sig under längre perioder. Det är svårt att avläsa 

mönster i dessa platser och ingen åtgärd är än så länge planerad 

utifrån vad som rapporterats in. 

 

 

6. Uppföljning av handlingsplan 2021 och 2022 

Folkhälsostrategen går igenom uppföljningen av handlingsplanen 

2021, uppföljningen lämnas till kommunstyrelsen för kännedom. 

 

 

7. Uppföljning av medborgarlöfte 2021 och 2022 

Folkhälsostrategen går igenom uppföljningen av handlingsplanen 

2021, uppföljningen lämnas till kommunstyrelsen för kännedom. 

 

 

8. Övriga frågor 

Mobila poliskontoret 

Kommunpolisen informerar att det mobila poliskontorets verksamhet 

genomlyses. Ett alternativ som diskuteras är en dagbil som 

Färgelanda och Uddevalla delar på. Dagbilen kommer i så fall utgå 

från lägesbilderna i kommunerna och kommunpolisen kommer ha 

möjlighet att påverka var den ska vara. Det finns inget beslut i frågan 

och dialog fortsätter med kommunen i augusti. 

 


