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Sandska rummet, stadshuset 

2015-10-20 kl. 09.00-11.00  

Deltagare Medlemmar: 
Margareta Fredriksson (fp) Kommunstyrelsen, folkhälsorådet 

Jan-Vidar Seljegren (s) Omsorgsnämnden, folkhälsorådet 

Marie Edvinsson Kristiansen (m) Barn- och utbildningsnämnden, 

folkhälsorådet 

Tore Lomgård (c) Miljö- och byggnämnden, folkhälsorådet 

Ulrika Billme, drogförebyggande samordnare 

Terése Lomgård, vikarierande folkhälsostrateg 

Håkan Baatz, vikarierande säkerhetssamordnare 

Lars-Göran Bäckman, polisen 

Henric Rörberg, polisen 

Per Larsson, alkoholhandläggare 

Anna Almen, verksamhetschef för individ- och familjeomsorg 

Karin Helgevi, verksamhetschef för resurscentrum 
 
Närvarande: 

Margareta Fredriksson, Jan-Vidar Seljegren, Marie Edvinsson 

Kristiansen, Tore Lomgård, Ulrika Billme, Terése Lomgård, Håkan Baatz, 

Henric Rörberg, Anna Almen, Karin Helgevi.  

  

 

Sekreterare 

 

 ...........................................................................................   
 
 

Terése Lomgård 

Ordförande  ...........................................................................................  
 
 

Margareta Fredriksson 

Justerare  ...........................................................................................  
 Marie Edvinsson Kristiansen 
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§1   
 
Godkännande av dagordning och val av justerare 
 
Brottsförebyggande rådets beslut: 
Brottsförebyggande rådet beslutar  
 
Att godkänna dagordningen och att utse Marie Edvinsson Kristiansen till 
justerare för mötet. 
 

 
Ärendet: 
 

 Godkännande av dagordning och val av justerare 

 Information Brottsofferjouren 

 Nuläge  
Våldsbrott och droger  
Hur vi jobbat utifrån årets åtagandeplan 

 Samverkansavtal och Åtagandeplan 2016  

 Övervakningskamera 

 Nytt möte 

 Övriga frågor 
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§ 2  
 
Information Brottsofferjouren 
 
Brottsförebyggande rådets beslut: 
Brottsförebyggande rådet beslutar  
 
Att notera informationen 
 

 
Mötesanteckningar 
 
Britt Älvsäter Thomasson informerar om Brottsofferjourens arbete och 
redovisar aktuell statistik. 
Alla är välkomna att bli medlemmar i Brottsofferjouren och vi får gärna ge 
förslag på personer till styrelse och som stödpersoner. 
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§ 3    KS/2014-0210 
 
Nuläge  
 
Brottsförebyggande rådets beslut: 
Brottsförebyggande rådet beslutar  
 
Att notera informationen 
 
Mötesanteckningar 
 
Henric föredrar aktuell statistik kring våldsbrott och droger. 
Totalt sett har antalet anmälda brott minskat lite sedan förra året. 
Största mörkertalet är våld i hemmiljö, där kan vi se att brotten ökar. 
Brott i nära relation 32 st. hittills i år. 
Två knivskärningar, en med svåra skador, en med dödlig utgång. 
Brott mot knivlagen har fördubblats. Det förekommer mer knivar ute. 
Polisen får in tips på att vissa gäng har börjat att beväpna sig. 
Brott i offentlig miljö hittills i år 37 st., förra året 64. 
Narkotika brotten ligger i nivå med föregående år och då har inte en 
enda insats gjorts mot narkotika p.g.a. minskad personal. Det är en 
indikator på att narkotikabrotten ökar. 
Henric informerar om omorganisationen inom Polisen som börjar ta 
form. Strömstad kommer att få förstärkt kriminalavdelning även den 
yttre verksamheten kommer att hållas på acceptabel nivå. Det blir en 
kommunpolis som jobbar utifrån Strömstad och har ansvar för 
Strömstad och Tanum. 

 
Hur har vi jobbat utifrån årets åtagandeplan? 
Vi tittar igenom årets åtagandeplan, uppdaterar oss om läget. 
Uppföljning i detalj görs på nästa möte i februari. 
SSPF (sociala insatsgrupper) kommer att ha sitt första möte onsdag 
21/10, ett uppstartsmöte. 
Kommunikation och samverkan socialtjänst- skola har ökat vad gäller 
förebyggande arbete mot Cannabis och andra narkotikafrågor. 
Det vi tar med oss till nästa år är att mer kraft behöver läggas på arbetet 
med medvetenhet och kunskap kring detta. 
Man jobbar med skolnärvaro, men det behöver tittas mer på rutiner. 
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§ 4  
 

Samverkansavtal 2016  KS/2015-0085 
 
Brottsförebyggande rådets beslut: 
Brottsförebyggande rådet beslutar 
 
Att godkänna samverkansavtal och åtagandeplan för 2016 – med 
reservation för förändringar från polismyndigheten ang. ev. tillägg av 
medborgardialog/medborgarlöfte i samverkansavtalet. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 september 2010 att inrätta ett 
gemensamt brottsförebyggande råd med polisen. Det 
brottsförebyggande rådet har ett årligt uppdrag att upprätta ett 
samverkansavtal samt en åtagandeplan med gemensamt överenskomna 
prioriteringar. En arbetsgrupp bestående av Anna Almen, Karin Helgevi, 
Henric Rörberg, Ulrika Billme, Per Larsson och Terése Lomgård har tagit 
fram ett förslag på samverkansavtal och åtagandeplan. Avtalet och 
planen har barn och unga vuxna som prioriterad målgrupp samt 
våldsförebyggande och drogförebyggande som prioriterade områden. 
 
Mötesanteckningar 
Efter genomgång av samverkansavtal och åtagandeplan görs följande 
tillägg: 
Under rubriken Effektiva ANDT-förebyggande metoder i skolan läggs 
följande mening till, Drogförebyggande samordnare, Resurscentrum och 
IFO tar gemensamt fram en handlingsplan. 
Åtgärden, medborgardialog, flyttas även till tabellen för åtgärder inom 
droger. 

 
 

 

 

 

 

           Delges: Kommunstyrelsen, Henric Rörberg, Jörgen Olsson 
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§ 5 KS/2013-0187 
 
Övervakningskamera  
 
Brottsförebyggande rådets beslut 
Brottsförebyggande rådet beslutar: 
 
Att ge polisen i uppdrag att arbeta vidare med en ansökan om att sätta 
upp övervakningskamera. 
 
Ärendet 
Henric Rörberg informerade på Brottsförebyggande rådet i februari om 
att det finns mycket våld i offentlig miljö i Strömstad. Det stora antalet 
alkoholtillstånd antas påverka detta då en stor del av våldet sker i 
samband med alkoholförbrukning. Polisen menar att en 
övervakningskamera utanför The Cod och Skagerack skulle kunna 
effektivisera polisens arbete och förebygga brott. Den skulle endast 
behöva vara på mellan 24.00-04.00 de kvällar uteställena har öppet.  
 
Mötesanteckningar 
Brottsförebyggande rådet tycker att detta är en viktig fråga att arbeta vidare 
med. Polisen får i uppgift att jobba vidare med ansökan. Det vore även bra att 
ta fram en offert på kostnad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delges: Kommunstyrelsen, Henric Rörberg, Jörgen Olsson 
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§ 6 
 
Nytt möte 
 
Brottsförebyggande rådets beslut 
Brottsförebyggande rådet beslutar: 
 
Att notera informationen. 
 
 
Mötesanteckningar 
Nästa möte blir tisdag 9 februari 2016 kl. 14-16, Håkan Baatz bokar lokal på 
Räddningstjänsten. 
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Övriga frågor 

 Terése Lomgård informerar om två aktuella utbildningar 
8:e samt 9:e december arrangerar omsorgsförvaltningen 
heldagsutbildning i temat våld i nära relationer. För mer info 
kontakta Anna Almén. 
Den 3 december håller Länsstyrelsen utbildning i sociala problem, 
exkludering och kontroll – utmaningar för socialt arbete i vår tid. 
För mer info kontakta Terése. 

 Ulrika Billme delar ut material från informationskampanjen TÄNK 
OM! – mot langning. 

 Nästa mötestid är den 9 februari 14.00-16.00 
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