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Närvarande Margareta Fredriksson (L) Kommunstyrelsen, folkhälsorådet 
Jan-Vidar Seljegren (S) Omsorgsnämnden, folkhälsorådet 
Tore Lomgård (C) Miljö- och byggnämnden, folkhälsorådet 
Andreas Nikkinen (MP) Tekniska nämnden, folkhälsorådet 
Maria Reinholdsson, Kommunchef 
Annika Wilhelmsson, Verksamhetschef resurscentrum 
Ingela Karlsson, Skolvärd Strömstiernaskolan 
Anna Almén, Verksamhetschef individ-och familjeomsorg 
Håkan Baatz, Säkerhetssamordnare 
Michael Olsson, Förvaltningschef miljö-och byggförvaltningen 
Mona Wretman, Avdelningschef Miljö och hälsoskydd 
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 godkänna dagordningen 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Delges: Diariet 
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§ 2  
 Nulägesbeskrivning och återkoppling av medborgarlöften 2017 
  

Brottsförebyggande rådets beslut: 
att notera informationen 
 
Ärendet 
Kommunpolis Sara Olsson återkopplar kring medborgarlöften 2017. 
2015-2017 såg man en ökning av brott, men den trenden har vänt.  
Nedgång av narkotikabrott för januari 2018 jämfört med januari 2015-2017 
 
Sammanställning medborgarlöften 2017 
Narkotika 
24 riktade insatser mot narkotika – 30 anmälningar om någon form av 
narkotikabrott 
Totalt under 2017: 
7 anmälningar gällande narkotikabrott –överlåtelse 
29 anmälningar gällande narkotikabrott –innehav 
58 anmälningar om narkotikabrott – eget bruk 
Polisens hundenhet har vid två tillfällen använt gymnasiets lokaler för att 
träna 
Trafik 
73 st. riktade insatser i kommunen och ett stort antal icke riktade insatser. 
27 rattfylleri/grovt rattfylleri (alkohol och narkotika) 
19 drograttfylleri (bara narkotika) 
51 olovliga körningar/grov olovlig körning 
1 tillåten av olovlig körning 
223 ordningsböter 
14 vårdslöshet i trafik 
Ökad synlighet- polisär närvaro 
18 tillfällen dokumenterade, men det har gjorts fler. 
Polisen ska bli bättre på att dokumentera.  
De platser man besöker är Gymnasiet, Strömstierna, Gallerian, Nordby 
 
 
 
Delges: Diariet, Folkhälsorådet 
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§ 3 
Kartläggning och Trygghetsenkät                                    
 
Brottsförebyggande rådets beslut: 
att notera informationen 
 
Ärendet 
Folkhälsostrateg Terése Lomgård presenterar den kartläggning och 
trygghetsenkät som tillsammans 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. 
Kartläggningen tillsammans med svaren på den trygghetsenkät som 
genomförts under hösten 2017 skapar underlag till de medborgarlöften som 
antagits för 2018. 
Trygghetsenkäten har funnits tillgänglig under hösten på kommunens 
webbsida och facebook samt polisens facebook. Under Strömstad in Light 
fanns polis och folkhälsostrateg på plats för att genomföra enkäten. 
 
Totalt inkomna svar: 160 st. (78 pappersenkät, 82 webb)    
År 2016 259 st. svar. 
Antal kvinnor 108 st. 
Antal män 50 st. 
2 st. som inte angett könstillhörighet. 
Det är fler män som fyller i via webb än på pappersenkät.  
De flesta som svarat på enkäten via webb är mellan 36-55 år 
De flesta som svarat på pappersenkäten är 36-45 samt 56-65 år 
Majoriteten av de som svarat på enkäten har postnummer 45230, 45231 samt 
45232 
   

 Känner du dig trygg i Strömstads kommun? 
 64 % av de som svarat på enkäten upplever sig trygga (51 % år 2016) 
 32 % upplever sig inte trygga (47% år 2016) 
 4 % har svarat både ja och nej  
 62% av kvinnorna känner sig trygga samt 74% av männen. 
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 Vad får dig att känna dig trygg respektive otrygg? 
Det som får de flesta att känna sig trygga är att det är en lugn, liten 
stad/kommun där många känner många.  

 De flesta är trygga under dagtid och där det finns bra belysning. 
De som upplever otrygghet anger rädsla för att gå ensam på kvällar och 
nätter som anledning, Karlsgatan pekas ut som en otrygg plats att gå på sena 
kvällar och nätter. Stök och bråk vid stängning av krogar uppges också som 
orsak till otrygghet.  
De finns de som undviker att gå ut när det är mörkt, då de känner sig 
otrygga. 
 

 Vad kan polisen göra för att du ska känna dig tryggare i Strömstads kommun? 
I stort sett alla som svarat på enkäten önskar fler poliser och synligare 
poliser.  
Många upplever att de får hjälp då de söker polisen, men vill se fler poliser 
patrullerande. 
 
Vad kan kommunen göra för att du ska känna dig tryggare i Strömstads 
kommun? 
Bättre belysning främst på gång- och cykelvägar, fler gång- och cykelvägar, 
belysning på cykelvägen till Seläter är de vanligaste svaren på frågan. Flera 
har även svarat att de önskar att det borde finnas trygghetsvandrare, 
nattvandrare för att öka tryggheten på kvällar och nätter.  
Andra saker som kommer upp i enkäterna är sysselsättning för ungdomar 
samt att kommunen bör se över stängningstider för krogar.   
 
Vad kan du och andra som bor och/eller verkar i Strömstads kommun göra 
för att öka tryggheten? 
”Vara ute som om det är ofarligt”, ”Vara ute så blir det trygghet”, ”Vara snäll 
mot varandra”, ”Ta vara på varandra”, ”Hälsa på varandra”, ”Nattvandra”, 
”Föräldrar på stan”, ”Ta följe, ha koll på vad som händer, larma om något 
verkar misstänksamt”, ”se varandra”, ”gå tillsammans”, ”öka samverkan”, 
”mer vuxna ute sena timmar på dygnet”, ”grannsamverkan” 

 
  
 
 

 Delges: Diariet 
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§ 4     KS/2016-0606 
Uppföljning Åtgärdsplan 2017 

 
Brottsförebyggande rådets beslut: 
att notera informationen 
att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för kännedom 
 
Ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård redovisar uppföljning av det 
brottsförebyggande arbetet 2017. 
En kartläggning har genomförts under hösten 2017 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. 
 
Uppföljning för varje aktivitet i åtgärdsplanen redovisas i dokumentet 
Uppföljning Brottsförebyggande rådets åtgärdsplan för Strömstads kommun 
2017. 
 
Beslutsunderlag: 
Uppföljning Brottsförebyggande rådets åtgärdsplan för Strömstads kommun 
2017 
 
Delges: Diariet, Kommunstyrelsen 
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§ 5     KS/2017-0696 
Åtgärdsplan och medborgarlöften 2018  
 
Brottsförebyggande rådets beslut: 
att anta åtgärdsplan för 2018 efter de redigeringar som gjordes på mötet 
-stryka punkten om Huskurage 
-lägga till vikten av det brottsförebyggande perspektivet in i planarbetet 
-komplettera planen med insatsen Steg1 
-komplettera planen med det värdegrundsarbetet i föreningslivet 
 
att skicka åtgärdsplanen vidare till kommunstyrelsen för antagande 
 
Ärendet 
Folkhälsostrateg presenterar de medborgarlöften som antagits för 2018 samt 
åtgärdsplan för 2018.  Medborgarlöftena skrevs under 21/12 2017 av Peter 
Dafteryd, kommunstyrelsens ordförande samt Nina Heyden Chef LPO Västra 
Fyrbodal. 
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 i åtgärdsplan 2018: 
• 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 
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lokala problembilden tydligare. I arbetet med att ta fram 
medborgarlöften ingår flera olika delar, från att initiera samverkan till 
att ge återkoppling. 
 
 
Förslag till beslut under mötet: 
att stryka punkten om Huskurage i åtgärdsplanen.  
Tanken i sig är bra, det är viktigt att göra människor uppmärksamma på 
förekomsten av våld i nära relation samt att uppmana till civilkurage. 
Men det finns en risk att man utsätter människor för fara då man 
uppmanar till att ringa på när våld pågår. Det man ska uppmana till är 
att tillkalla polis. Ett förslag skulle kunna vara att ta delar av huskurage 
och göra det till en ”Strömstadmodell”, ärendet skickas vidare för 
ytterligare diskussion i Folkhälsorådet. 
 
att i planen trycka på vikten av det brottsförebyggande perspektivet in i 
planarbetet. 
 
att komplettera planen med projektet Steg1 som riktar sig till ungdomar 
och unga vuxna 16-29 år med diffus problematik och som står långt från 
arbetsmarknaden. Syftet är att insatsen skall vara motivations- och 
aktivitetshöjande och även arbets- och/eller studieförberedande. 
Målsättningen är att en stegförflyttning görs mot egen försörjning och 
ökad livskvalitet. 
 
att komplettera planen med det värdegrundsarbete som pågår med 
föreningarna i Strömstads kommun. 
 
 
Beslutsunderlag: 
Medborgarlöften för 2018 mellan lokalpolisområde Fyrbodal och 
Strömstad kommun 
Brottsförebyggande rådets åtgärdsplan för Strömstads kommun 2018 
 
Delges: Diariet, Kommunstyrelsen 
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§ 6 Nattvandrare  
 
Brottsförebyggande rådets beslut: 
att notera informationen 
 
Ärendet 
Säkerhetssamordnare Håkan Baatz presenterar det koncept som 
startats upp i Lysekil, nattvandrare. 
 
 
Delges: Diariet 
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§ 7 Hur agerar vi för ökad trygghet? 
 
Diskussion kring hur vi från kommunens sida bättre kan informera om 
hur vi arbetar med trygghetsskapande åtgärder.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Delges: Diariet 

http://www.stromstad.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Brottsförebyggande rådet 
Sammanträdesdatum 
2018-02-06 

 

 

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 

 
§ 8 Organisering av Brå i Strömstads kommun 
 
Folkhälsostrateg Terése Lomgård och Kommunchef Maria Reinholdsson 
kallar till nytt möte senare i vår för att presentera ett förslag kring 
organisering av arbetsgrupp för Brå samt vilka representanter som bör 
ingå i lokala Brå. 
De tar även fram ett förslag på arbetsordning för det 
brottsförebyggande rådet.  
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§ 9 Övriga frågor 

 
Tore Lomgård återkopplar från den nätverksträff med Tryggare Sverige som 
han deltog i för några veckor sedan. Bland annat lyssnade han till en 
intressant föreläsning av forskaren och stadsplaneraren Cornelis 
Uittenbogaard. Tore föreslår att vi bjuder in Cornelis till att komma och 
föreläsa i Strömstad som komplement till eller istället för Thomas Pettersson 
som tidigare varit på förslag. 
Michael Olsson tar med sig frågan till planavdelningen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Delges: Diariet 
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