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Brottsförebyggande rådet styrgrupp 

 

Minnesanteckningar förda vid möte med Brottsförebyggande rådet, 

styrgrupp 

 

Plats och tid: Måndag 21 November, Centrumhuset samt digitalt via teams 

klockan 13.00-14.00 

 

Närvarande: 

Ann Blomberg (C), ordförande 

Urban Henriksson (S) 

Bengt Melin (M) 

Katrin Siverby, kommunchef, digitalt via teams 

Anna Gunnervik, sektorchef barn och utbildning, digitalt via teams 

Henrik Röste, kansli och IT chef, digitalt via teams 

Tony Bengtsson, kommunpolis, digitalt via teams 

Lillan Fahlstedt, folkhälsostrateg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrev anteckningarna: 

 

 

Lillan Fahlstedt 

Folkhälsostrateg 

 ________________________ 

Ann Blomberg (C), 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. 

 

 

3. Samverkansöverenskommelse med polisen och Färgelanda 

kommun 

Folkhälsostrategen och kommunpolisen går igenom förslaget för 

samverkansöverenskommelse mellan polisen och Färgelanda 

kommun för perioden 2023-2024. 

 

Samverkansöverenskommelsen anger ramarna för samverkan mellan 

Färgelanda kommun och polismyndigheten, lokalpolisområde västra 

Fyrbodal (polisen) gällande det brottsförebyggande arbetet i 

kommunen. 

 

I samverkansöverenskommelsen tydliggörs det att 

brottsförebyggande rådet (BRÅ) är det forum där det 

brottsförebyggande arbetet ska organiseras i kommunen. 

Kommunpolisen ska finnas representerad i BRÅ. Färgelanda 

kommun skall ha en person med sammankallningsansvar för BRÅ. 

 

Styrgruppen ställer sig bakom förslaget och föreslår 

kommunstyrelsen att godkänna samverkansöverenskommelsen för 

2023-2024. 

 

 

4. Medborgarlöfte år 2023-2024 

Folkhälsostrategen och kommunpolisen informerar utifrån förslaget 

till medborgarlöfte för åren 2023-2024. 

 

Medborgarlöfte är en modell som syftar till att öka tryggheten för 

medborgarna i kommunen och bygger på samverkan mellan polisen 

och kommunen. 
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Brottsförebyggande rådet 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Medborgarlöftet utformas från lokal lägesbild, medborgardialog och 

medarbetardialog inom polisen. Folkhälsostrategen, 

säkerhetssamordnaren och kommunpolisen genomförde en 

medborgardialog under hösten 2021 och 2022. Båda åren 

genomfördes dialogen både i Högsäter och Färgelanda. Under 

dialogerna gavs medborgarna möjlighet att fylla i en enkät för att 

framföra sina synpunkter. En länk till enkäten låg även ute på 

kommunens Facebook och hemsida. 

 

Medborgarlöftet kommer under 2023–2024 fokusera på följande 

områden: polisens synlighet och närvaro, trafiksäkerhet, belysning, 

trygghet på torget i Färgelanda tätort, grannsamverkan, 

förebyggande och repressivt arbete när det gäller alkohol och droger, 

samarbete med det lokala näringslivet samt utveckling av arbetet 

med särskilt utsatta brottsoffer. 

 

Styrgruppen ställer sig bakom förslaget och föreslår 

kommunstyrelsen att godkänna medborgarlöftet för 2023-2024. 

 

 

5. Handlingsplan BRÅ 2023-2024 

Folkhälsostrategen informerarar om förslaget till handlingsplan för 

BRÅ för perioden 2023-2024. 

 

Utgångspunkten i handlingsplanen är en lägesbild som tagits fram i 

samverkan mellan polisen och kommunens verksamheter som finns 

representerade i det lokala BRÅ. Underlag till lägesbilden har varit 

EST (Effektiv samordning för trygghet) i Centrumhuset och runt 

torget i Färgelanda tätort, den digitala trygghetsenkäten som finns 

tillgänglig på kommunens hemsida, medborgardialogen som 

kommun och polis genomför en gång om året samt polisens 

anmälningsstatistik. 

 

Utifrån lägesbilden har tre prioriterade insatsområden arbetats fram. 

De tre prioriterade insatsområdena är: trafikfrågor, trygghet i 

Färgelanda tätort och Färgelanda centrum samt normbrytande barn 

och ungdomar. Inom de prioriterade insatsområdena har åtgärder 

identifierats som syftar till att på olika sätt minska brottsligheten 

och/eller öka tryggheten i kommunen. 

 

Styrgruppen ställer sig bakom förslaget och föreslår 

kommunstyrelsen att godkänna handlingsplanen för 2023-2024. 
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Brottsförebyggande rådet 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 

6. Utvärdering BRÅ arbetssätt 

Folkhälsostrategen går igenom utvärdering av BRÅ arbetssätt som 

har genomförts av arbetsgruppen. Utvärderingen visar att 

arbetsgruppen upplever att gruppen fungerar bättre utan politisk 

ordförande, mötestätheten med möten var sjätte vecka är lagom samt 

att det är viktigt att varje verksamhet är representerad på mötet och 

har en ersättare. Arbetsgruppen saknar en mall för att kunna lämna 

en relevant lägesbild av sin verksamhet. 

 

Styrgruppen beslutar att fortsatt arbeta efter det arbetssätt som har 

prövats, det vill säga att arbetsgruppen har möten utan politisk 

ordförande. Folkhälsostrategen och kommunpolisen kommer fortsatt 

utgöra länken mellan arbetsgrupp och styrgrupp. Nuvarande 

riktlinjer för det brottsförebyggande rådet behöver i och med detta 

revideras. 

 

7. Mötestider 2023 

BRÅ styrgrupp beslutar att ha möten följande dagar år 2023: 27 

mars och 4 december. Mötestiden är klockan 13.00-15.00. 

 

 

8. Information folkhälsostrateg 

Folkhälsostrategen informerar om det nya lagförslaget gällande 

kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Enligt 

lagförslaget ska kommunen arbeta med lägesbilder för att skapa sig 

en bild av brottsligheten i kommunen. Vidare ska kommunen ha ett 

särskilt ansvar för den lokala samordningen av arbetet och det ska 

finnas samordningsfunktion för det brottsförebyggande arbetet i 

kommunen. 

 

 

9. Övriga frågor 

Styrgruppen diskuterar de bränder som har varit i containrar i 

kommunen under hösten. Kommunen och polisen har arbetat 

tillsammans för att identifiera vilka som kan tänkas ligga bakom. 

Kommunpolisen framför ett stort tack till allmänheten som har 

inkommit med observationer och tips kring dessa händelser. 


