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Sandska rummet, stadshuset 

2015-02-24 kl. 09.00-11.00  

Deltagare Medlemmar 
Margareta Fredriksson (fp) Kommunstyrelsen, folkhälsorådet 

Jan-Vidar Seljegren (s) Omsorgsnämnden, folkhälsorådet 

Marie Edvinsson (m) Barn- och utbildningsnämnden, 

folkhälsorådet 

Tore Lomgård (c) Miljö- och byggnämnden, folkhälsorådet 

Johanna Jonsson, folkhälsosamordnare 

Carin Oleryd, säkerhetssamordnare 

Lars-Göran Bäckman, polisen 

Henric Rörberg, polisen 

Per Larsson, alkoholhandläggare 

Anna Almen, verksamhetschef för individ- och familjeomsorg 

Karin Svensson, verksamhetschef för resurscentrum 
 
Närvarande: 

Margareta Fredriksson, Jan-Vidar Seljegren, Marie Edvinsson, Tore 

Lomgård, Johanna Jonsson, Karin Oleryd, Lars-Göran Bäckman, Henric 

Rörberg, Per Larsson, Anna Almen, Karin Svensson.  

  

 

Sekreterare 

 

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

Johanna Jonsson 

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

Margareta Fredriksson 

Justerare  ...........................................................................................  
 Henric Rörberg 
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§1   
 
Godkännande av dagordning och val av justerare 
 
Brottsförebyggande rådets beslut: 
Brottsförebyggande rådet beslutar  
 
Att godkänna dagordningen och att utse Henric Rörberg till justerare för 
årets möten. 
 

 
Ärendet: 
 

 Godkännande av dagordning och val av justerare 

 Nuläge och uppföljning av insatser under år 2014 

 Nytt inom polisorganisationen – bl.a. medborgarlöfte och kommunpolis.  

 Samverkansavtal och Åtagandeplan 2015 (bilaga 2,3) 

 Åtagandeplan 2016 

 Övriga frågor 
 

http://www.stromstad.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  4 (9) 
Brottsförebyggande rådet 
Sammanträdesdatum 
2015-02-24 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunledningskontoret 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 21  Fax: 0526-194 52 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

§ 2  
 
Presentationsrunda 
 
Brottsförebyggande rådets beslut: 
Brottsförebyggande rådet beslutar  
 
Att notera informationen 
 

 
Mötesanteckningar 
 
Många är nya i rådet och därför görs en presentationsrunda. Det är också nytt 
för många att man genom att bli vald till folkhälsorådet också sitter i 
brottsförebyggande rådet två gånger per år.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stromstad.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  5 (9) 
Brottsförebyggande rådet 
Sammanträdesdatum 
2015-02-24 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunledningskontoret 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 21  Fax: 0526-194 52 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

§ 3    KS/2013-0187 
 
Nuläge och uppföljning av insatser under år 2014 
 
Brottsförebyggande rådets beslut: 
Brottsförebyggande rådet beslutar  
 
Att godkänna uppföljningen 
 
Att rekommendera Kommunstyrelsen att se över möjligheterna för 
kameraövervakning mellan Kod och Skagerack. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 september 2010 att inrätta ett 
gemensamt brottsförebyggande råd med polisen. Det 
brottsförebyggande rådet fick i uppdrag att upprätta ett 
samverkansavtal med gemensamt överenskomna prioriteringar. 
Kommunen beslutade om en plan i början av år 2014 och nu har en 
arbetsgrupp bestående av Anna Almen, Henrik Rörberg, Karin Svensson 
och Johanna Jonsson tagit fram en uppföljning på insatser som skett 
under år 2014. 
 
Mötesanteckningar 
Henric Rörberg polisen rapporterar från den senaste brottsstatistiken. 
Brott i nära relation och inbrott har legat ganska konstant de senaste 
fem åren. Det är inga anmärkningsvärt höga siffror. Strömstad ligger 
väldigt lågt både vad gäller tillgreppsbrott i butik och klotter.  
 
Däremot finns det 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 Kod 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. Det 
kommer färre poliser till Strömstad i sommar vilket påverkar 
förutsättningarna att jobba våldsförebyggande i offentlig miljö. Därför är 
det extra viktigt med kommunens ordningsvakter. 
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Johanna Jonsson, folkhälsosamordnare rapporterar från Öppna 
Jämförelser folkhälsa. Den visar att Strömstad ligger bra till jämfört med 
andra kommuner både vad gäller upplevd trygghet och tillit i samhället. 
Människors ekonomiska villkor påverkas positivt av låg arbetslöshet. 
Däremot finns det många dagligrökare och en hög andel 
riskkonsumenter av alkohol i den vuxna befolkningen.  
 
Johanna Jonsson folkhälsosamordnare, Karin Svensson chef för 
resurscentrum, Anna Almen, Per Larsson och Henric Rörberg 
områdeschef polisen rapporterar om några av insatserna som skett 
under år 2014: 
 

 Samverkan mellan träningsanläggningar och kommun gällande 
dopning fortsätter och förefaller ha en förebyggande effekt 

 En informationsdag genomfördes om sociala insatsgrupper och 
arbetet med detta kommer att fortsätta 

 Samtal har förts mellan polis och kommun om gemensam 
alkoholtillsyn och möjligheter att utveckla konceptet ansvarsfull 
alkoholservering. Brottsförebyggande rådet diskuterar om det går 
att ställa krav på restaurangägarna att de måste låta sin personal gå 
utbildning i ansvarsfull alkoholservering för att få tillstånd. 

 Nätverket mot våld i nära relationer har genomfört två möten under 
året och det finns ett fortsatt behov av att utveckla 
samverkansrutiner med hälso- och sjukvården, framför allt 
jourcentralen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
          Delges: Kommunstyrelsen 
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§ 4  
 

Nytt inom polisorganisationen 
 
Brottsförebyggande rådets beslut 
Brottsförebyggande rådet beslutar 
 
Att notera informationen 
 
Mötesanteckningar: 
Polisen är mitt uppe i en omorganisation Det ska bli sex chefsnivåer. 
Polisen ska bli mer tillgänglig för medborgarna för att skapa trygghet, ge 
ökad service och bygga förtroendefulla relationer.  
Fler brott ska utredas lokalt, av utredare som känner den lokala 
problembilden. Medborgarna ska få mer inflytande genom 
medborgarlöften. På sikt ska det finnas mer poliser inom lokalsamhället.  
Kommunpolis är ett nytt begrepp, det innebär att det ska finnas en polis 
som är ingången från kommunen till polismyndigheten.   
 
Arbetet med Brott i nära relation kommer troligtvis att ske på en annan 
nivå i polisorganisationen. Det kan komma att påverka arbetet med 
familjer och barn i Strömstad. 
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§ 5 KS/2014-0210 
 
Samverkansavtal och åtagandeplan år 2015 
 
Brottsförebyggande rådets beslut 
Brottsförebyggande rådet beslutar: 
 
att notera informationen 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 september 2010 att inrätta ett gemensamt  
brottsförebyggande råd med polisen. Brottsförebyggande rådet har ett årligt 
uppdrag att upprätta ett samverkansavtal samt en åtagandeplan med 
gemensamt överenskomna prioriteringar. År 2014 beslutade 
brottsförebyggande rådet att ge en arbetsgrupp bestående av Anna Almen, 
Karin Svensson, Henric Rörberg och Johanna Jonsson i uppdrag att ta fram ett 
samverkansavtal och en åtagandeplan för år 2015. Förslagen hanterades i 
Brottsförebyggande rådet i oktober 2014 och godkändes av Kommunstyrelsen 
den 3 december 2014. Sten-Anders Jakobsson polischef och Peter Dafteryd 
Kommunstyrelsens ordförande undertecknade avtalet i januari 2015. Avtalet 
och planen har barn och unga vuxna som prioriterad målgrupp samt 
våldsförebyggande och drogförebyggande som prioriterade områden.  

 
Mötesanteckningar 
Brottsförebyggande rådet går igenom några av de insatser som är planerade 
att genomföras under 2015. Med en drogförebyggande samordnare blir det 
nya möjligheter att jobba förebyggande med Cannabis och alkohol. 
Kommunen kommer under året att skriva under ett avtal med tjejjouren i Väst 
för att bättre kunna ge stöd till unga tjejer. Ytterligare en åtgärd i planen är att 
undersöka möjligheterna att jobba med skolnärvaro.  
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§ 6    KS/2015-0085 
 
Åtagandeplan år 2016 
 
Brottsförebyggande rådets beslut: 
Brottsförebyggande rådet beslutar  
 
Att ge en arbetsgrupp bestående av Anna Almen, Henrik Rörberg, Karin 
Svensson, Per Larsson och Johanna Jonsson i uppdrag att ta fram ett 
förslag på samverkansavtal och åtagandeplan för år 2016 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 september 2010 att inrätta ett gemensamt  
brottsförebyggande råd med polisen. Brottsförebyggande rådet fick då också 
ett årligt uppdrag om att upprätta ett samverkansavtal samt en åtagandeplan 
med gemensamt överenskomna prioriteringar. 
 
Mötesanteckningar 
Den utsedda arbetsgruppen kommer att ta fram ett förslag till prioriteringar 
utifrån lägesanalys. Men medskick om prioriteringar välkomnas.  
 
Både från polisens och från kommunens håll lyfts medborgardialogfrågan som 
viktig inför nästa års samverkansavtal och åtagandeplan.   
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Övriga frågor 

 Tore Lomgård lyfter frågan om att flera kommuner har handlingsplan 
mot extremism. Maria Reinholdsson är samordnare i frågan för 
Strömstads kommun och Anna Almen tar med sig frågan om en 
handlingsplan till henne. 

 Anna Almen berättar att hon blivit utsedd till kontaktperson för 
frågor kring avhoppare från kriminella organisationer. 

 Karin Svensson berättar att Ludvika kommun och Grengesbergs 
koloniförening vill hyra ut sina kolonihus under sommaren. Hon 
funderar på om det går att få till några bra avtal för att knyta 
verksamheten till kommunen bättre.  

 Nästa mötestid är den 20 oktober 09.00-12.00 
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