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Närvarande Margareta Fredriksson (L) Kommunstyrelsen, folkhälsorådet 
Jan-Vidar Seljegren (S) Omsorgsnämnden, folkhälsorådet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) Barn- och utbildningsnämnden, 
folkhälsorådet 
Tore Lomgård (C) Miljö- och byggnämnden, folkhälsorådet 
Maria Reinholdsson, Kommunchef 
Annika Wilhelmsson, Verksamhetschef resurscentrum 
Anna Almén, Verksamhetschef individ-och familjeomsorg 
Michael Olsson, Förvaltningschef miljö- och byggförvaltning 
Roland Kindslätt, Förvaltningschef teknisk förvaltning 
Per Larsson, Alkoholhandläggare 
Ulrika Billme, Drogförebyggande samordnare 
Göran Wallo, VD Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler 
Terése Lomgård, Folkhälsostrateg 
Sara Olsson, Kommunpolis 
 
 

  

 
Sekreterare 

 

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

Terése Lomgård 

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

Margareta Fredriksson 

Justerare  ...........................................................................................  
 Sara Olsson, Kommunpolis 
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§1   
 
Godkännande av dagordning  
 
Brottsförebyggande rådets beslut: 
Att lägga till som punkt 3 på dagordningen 
Representanter Brottsförebyggande råd 

 
Ärendet: 
 
1) Godkännande av dagordning 
2) Val av justerare (för hela året) 
3) Uppföljning av Åtagandeplan 2016  
4) Kartläggning och Trygghetsenkät 
5) Samverkansavtal, Medborgarlöften och Åtgärdsplan 2017  
6) Övriga frågor 
 

 Förslag till beslut: 
 Att lägga till en punkt på dagordningen: 
 Representanter Brottsförebyggande råd 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Delges: Diariet 
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§ 2  
Val av justerare 
 
Brottsförebyggande rådets beslut: 
Att välja polisens representant, Sara Olsson till justerare för år 2017 
 
 
 
Förslag till beslut: 
Att välja Sara Olsson till justerare för år 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges: Diariet  
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§ 3 
Representanter Brottsförebyggande råd                                    
 
Brottsförebyggande rådets beslut: 
Att uppdra åt tekniska förvaltningen att utse en representant till 
Brottsförebyggande rådet 
 
Att följande aktörer ingår i Brottsförebyggande rådet: 
- Två representanter från polismyndigheten 
- Representant från Räddningstjänst 
- Politiker från Barn- och utbildningsnämnden 
- Politiker från Folkhälsoråd tillika Kommunstyrelse 
- Politiker från Socialnämnden 
- Politiker från Miljö- och byggnämnden 
- Politiker från Tekniska nämnden 
- Kommunchef 
- Säkerhetssamordnare 
- Folkhälsostrateg 
- Drogförebyggande samordnare 
- Integrationsamordnare 
- Alkoholhandläggare 
- Tjänsteman från Socialförvaltning 
- Tjänsteman från Barn-och utbildningsförvaltning 
- Tjänsteman från Teknisk förvaltning 
- Tjänsteman från Miljö- och byggförvaltning 
- Tjänsteman från kommunalt bostadsbolag 
 
 
Ärendet 
Brottsförebyggande rådet bestod från början av kommunchef, 
folkhälsosamordnare och säkerhetssamordnare, samt representant från 
omsorgsförvaltning och polis. 
 
Rådet har sedan byggts på och har de senaste åren bestått av:  
- Två representanter från polismyndigheten 
- Politiker från BUN 
- Politiker från folkhälsoråd tillika KS 
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- Politiker från ON 
- Politiker från MBN 
- Kommunchef 
- Säkerhetssamordnare 
- Folkhälsostrateg 
- Drogförebyggande samordnare 
- Ledande tjänsteman från socialtjänst 
- Ledande tjänsteman från skola 
- Alkoholhandläggare 
 
Det har saknats politiks representation från tekniska nämnden.  
Att utöka rådet med fler representanter från kommunens verksamheter 
medför att det brottsförebyggande arbetet blir bredare. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delges: Diariet, Tekniska nämnden 
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§ 4 
Uppföljning av Åtagandeplan 2016                                   KS/2016-0606 
 
Brottsförebyggande rådets beslut: 
Att notera informationen  
Att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för kännedom 
 
 
Ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård redovisar uppföljning av det 
brottsförebyggande arbetet 2016. 
Under 2016 har ett omfattande arbete genomförts för att organisera det 
brottsförebyggande arbetet utifrån BRÅs modell Samverkan i lokalt 
förebyggande arbete. 
Arbetsgruppen för det lokala brottsförebyggande arbetet har utvidgats till att 
även innefatta representanter från teknisk förvaltning, kommunalt 
bostadsbolag, räddningstjänst samt och migrationssamordnare. 
 
En kartläggning har genomförts under hösten 2016 för att skapa en lokal 
lägesbild över situationen i kommunen vad gäller våld, brott, trygghet samt 
ungdomars drogvanor. I kartläggningen har flera aktörer fått ge sin bild av 
situationen. De som medverkat är skola, socialtjänst, polis, räddningstjänst, 
kommunalt bostadsbolag, brottsofferjour, teknisk förvaltning, miljö-och 
byggförvaltning, alkoholhandläggare, drogförebyggande samordnare, 
säkerhetssamordnare.  
 
Under november månad fanns en trygghetsenkät tillgänglig via kommunens 
hemsida. Enkäten delades även ut under Strömstad in Light, då polis, 
säkerhetssamordnare samt folkhälsostrateg fanns på plats på Oscarsplatsen 
för att föra dialog med medborgarna. 
I enkäten fanns frågor kring medborgarens upplevda trygghet i närområdet. 
Samt möjlighet att kunna påverka vad polis och kommun bör prioritera i det 
brottsförebyggande arbetet. 
 
Under året har dessutom två typer av drogvaneundersökningar genomförts. 
Dels CANs återkommande undersökning som utförs var tredje år samt en 
årligen återkommande lokal undersökning. CAN vänder sig till åk 9 samt åk 2 i 
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gymnasiet. Den lokala undersökningen vänder sig till åk 7, 8, 9 samt åk 1 i 
gymnasiet. 
 
Uppföljning för varje aktivitet i åtagandeplanen redovisas i Uppföljning av 
brottsförebyggande rådets åtagandeplan för Strömstad kommun 2016. 
 
Mötesanteckningar 
Representanter från SSPF beskriver kort hur arbetet med SSPF har utvecklats 
under året. 
 
Skolfrånvaro: Ett arbete har pågått under året för att hitta rutiner för att 
uppmärksamma frånvaro, både giltig och ogiltig. 
Rutiner utifrån ålder, den är färdig och förankrad. 
 
Två fältassistenter är anställda hos socialtjänsten på vardera 50%.  
 
Polisnärvaro vid flyktingboenden. Under den senaste tiden har varit lugnt på 
Hällestrand.  Väldigt bra bemötande av personal. Boendet stänger sista mars. 
 
Trygghet –nöjd kund index hos bostadsbolaget. Hyresgästerna uppger att de 
känner sig trygga.  
 
59 st alkoholtillstånd finns i kommunen dags dato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges: Diariet, Kommunstyrelsen 
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§ 5  
Kartläggning och Trygghetsenkät   
  
Brottsförebyggande rådets beslut: 
Att notera informationen 
 
Ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård redovisar resultatet av den 
kartläggning och trygghetsenkät som genomförts under hösten 2016. 
 
Kartläggningen och trygghetsenkäten skapar en lokal lägesbild över 
situationen i kommunen vad gäller våld, brott, trygghet samt ungdomars 
drogvanor.  
I kartläggningen har flera aktörer fått ge sin bild av situationen. De som 
medverkat är skola, socialtjänst, polis, räddningstjänst, kommunalt 
bostadsbolag, brottsofferjour, teknisk förvaltning, miljö-och 
byggförvaltning, alkoholhandläggare, drogförebyggande samordnare, 
säkerhetssamordnare. 
 
Genom en trygghetsenkät som funnits tillgänglig via kommunens 
hemsida samt under arrangemanget Strömstad in Light har kommunen i 
samverkan med polisen tillfrågat medborgarna om deras upplevda 
trygghet.  
Totalt svarade 259 personer på enkäten. 144 kvinnor, 110 män (3 st. 
uppgav annan könstillhörighet, 2 st. valde att inte ange kön). 
Majoriteten av de som svarat på enkäten är mellan 36-55 år. 
81% anger Strömstad som närmaste tätort 
12% anger Skee som närmaste tätort 
7 % har kryssat i alternativt annan ort  
51% anger att de känner sig trygga i sitt närområde (där de bor och 
vistas). 
47,5% anger att de inte känner sig trygga i sitt närområde (där de bor 
och vistas). 
1,5% har valt att inte svara på frågan. 
De som upplever sig trygga lyfter goda grannar, trygga bostadsområden, 
känslan av att alla känner alla samt närhet till hav och natur som starka 
positiva faktorer. 
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De som upplever otrygghet anger rädsla för att gå hem ensam kvälls- 
och nattetid, trafik och fortkörning samt kriminalitet i form av kriminella 
gäng, hot, oprovocerat våld och droger som problemområden.  
Bättre belysning, ökad polisiär närvaro, arbete mot narkotikabrott samt 
våldsbrott är frågor som medborgarna önskar kommun och polis borde 
prioritera. 

  
I den medborgarundersökning som genomförs av SCB ges Trygghet ett 
betygsindex på 53. Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för 
”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”. 
Genomsnittet för männens upplevda trygghet är 59 medan kvinnornas 
genomsnitt är 47. Den åldersgrupp som upplever störst trygghet är de i 
åldrarna 25-34 år (58). Otryggast är ålderskategorin 45-54 år samt 65-74 
år (50).  
Totalt har 260 personer svarat på enkäten. 
I jämförelse med andra deltagande kommuner med invånarantal mellan 
10 000- 14 999 ligger Strömstad något lägre. 
Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Strömstads 
kommun våren 2014 har frågeområdet Trygghet fått lägre betygsindex. 

            
Strömstad kommun har förhållandevis få antal anmälda brott i 
jämförelse med riket och regionen. Dock anmäls fler antal brott i 
Strömstad än i våra grannkommuner. Antal anmälda brott har minskat 
något det senaste året. 
Majoriteten av de medborgare som svarat på trygghetsenkäten uppger 
att de känner sig trygga, men skillnaden mellan de som känner sig 
trygga/otrygga är inte så stor. SBCs medborgarundersökning visar att 
den upplevda tryggheten hos medborgarna har blivit lägre de senaste 
åren. Otryggheten består i rädsla för att bli utsatt för överfall och/eller 
våld främst i de centrala delarna av Strömstad och under sen kväll eller 
nattetid. Det finns även en oro för narkotikahandel och 
narkotikapåverkade personer.  
De som svarat på enkäten önskar även bättre belysning samt ett riktat 
arbete mot fortkörning. 
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Mötesanteckningar 
Det finns fortfarande inte klara rutiner för hur man löser det med ansvar  
för lås och städning vid uthyrning av gymnastiksalar och skollokaler på 
kvällar och helger. 
Uppdraget ligger på kommunchef att se över driftsorganisationen. 
 
Antal anmälda brott kan påverkas av att det finns en polisstation på 
plats. Benägenheten att anmäla är större då det finns en polisstation på 
orten.  
 
Det behövs information till så väl elever, vårdnadshavare som personal 
om att kränkningar på nätet även är ett brott och att det ska anmälas. 
Skolornas likabehandlingsplaner och kommunens policy om sociala 
medier är viktiga dokument.  
 
Har framkommit önskemål från elever på gymnasiet att likväl som man 
har kontinuerliga samtal med skolsköterska, borde man ha kontinuerliga 
samtal med kurator. 
 
 
 
Delges: Diariet 
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§ 6   .  KS/2016-0606 
Samverkansavtal, Medborgarlöfte samt Åtgärdsplan 2017          
 
Brottsförebyggande rådets beslut: 
Att godkänna åtgärdsplan 2017 
Att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för antagande 
 
Ärendet 
En ny överenskommelse om samverkan mellan polis och kommun görs 
varje år sedan 2010. Samverkansöverenskommelsen innehåller 
gemensamma överenskomna prioriteringar samt en åtgärdsplan för 
kommande år. 
Syftet med samverkansöverenskommelsen är att effektivisera det 
brottsförebyggande arbetet i Strömstads kommun genom att 
vidmakthålla och utveckla samarbetet mellan kommun och polis. 
 
Prioriterade områden för 2017: 
• DROGER (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING, TOBAK) 
• VÅLDSBROTT 
• TRYGGHET 

 
Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i 
ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och 
säkra. Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete genom att bygga förtroende samt engagera 
och involvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.  
 
Medborgarlöften är en utveckling av de samverkansöverenskommelser 
som finns mellan kommun och polis. Det nya är att medborgar- och 
medarbetarperspektivet i högre utsträckning tas tillvara för att göra den 
lokala problembilden tydligare. I arbetet med att ta fram 
medborgarlöften ingår flera olika delar, från att initiera samverkan till 
att ge återkoppling.     
 
 

 
Delges: Diariet, Kommunstyrelsen 
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§ 7  
Övriga frågor 
Tid för nytt möte 
Måndag 6 november kl. 13-16, Kommunstyrelsesalen 
 
Nattvandring 
Göran Wallo berättar om nattvandring i Luleå. Ungdomar som nattvandrar 
ideellt. Det kommunala bolaget skulle i så fall kunna sponsra med kläder.  
Göran tar reda på lite mer och informerar vidare om detta. Jan-Vidar tar 
frågan vidare och funderar på hur man kan hitta en lokal lösning för detta. 
 
Råd för framtiden – BRÅ konferens 21-22 mars är fullbokad. Men det går att 
skriva upp sig på väntelista. 
 
Tips på artikel  
http://www.gp.se/nyheter/debatt/ungdomar-betydligt-mer-
sk%C3%B6tsamma-%C3%A4n-sitt-rykte-1.4093469 
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