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Trygghet i vardagen

_______________________________________


Dagens tema för SPF Seniorerna Jössebygdens novembermöte var 
”Trygghet i vardagen”. Inbjudna var BrottsofferJouren Värmland och 
Polisen, med Anette Johansson och Maria Westby, nytillsatt kommunpolis, 
som företrädare. Först fick vi emellertid lite information om aktuella 
aktiviteter hos en annan organisation i kommunen, IOGT-NTO. 


Siv Jivesand, som har en projektanställning där med uppdraget att skapa 
kostnadsfri och attraktiv verksamhet för barn och ungdomar, som inte 
sugs upp av idrottsföreningarna, söker nu medhjälpare till olika grupper. 
Möten över generationsgränserna är viktigt, och därför är våra 
medlemmar en målgrupp som kan passa in. Även om man har yngre aktiva 
ledare, inom t.ex. film-teater-dans, så kan äldre personer med fördel 
stötta i arbetet runtomkring! Siv ber oss om hjälp, det är bara att 
kontakta henne! 


Vi får även information om ”Det stora barnkalaset” som går av stapeln kommande helg, 
och om föreningens julbasar ”Klimatsmart”, på SveaBiografen den 15 december kl. 
14.00. Arvikas Lucia besöker denna basaren denna eftermiddag.


Siv bjuder även in till en aktivitet som vänder sig direkt till vår åldersgrupp! IOGT-
NTO kommer att starta en filmklubbsverksamhet för äldre! Man kommer att träffas 
fem gånger per termin på SveaBiografen, och välja filmer från Swedish Film, till viss 
kostnad. Anmälan och information: Håkan Jivesand, 070-34 01 399.


Sedan tar Anette från BrottsofferJouren Värmland över 
mikrofonen. Hon är en av fyra anställda. De öppnar 
kommande tisdag en ny lokal på ANC här i Arvika! 
Upptagningsområdet omfattar tretton kommuner i Värmland, 
och lokalkontor finns f.n. i Karlstad, Munkfors, Säffle och nu 
i Arvika.


Man kontaktar BrottsofferJouren genom ett kostnadsfritt 
020-nummer, må-to kl 9.00-19.00 och fredagar 9.00-16.00. 
Tel: 0200-21 2019. Där kan man få ”första hjälpen”, på eget 
språk genom språkvolontärer om så behövs, och stöd att få 
kontakt med närmaste jour. 




BrottsofferJouren är en ideell förening, som söker kommunala bidrag, som alla andra 
föreningar. De arbetar kostnadsfritt, under tystnadslöfte, och under anonymitet

om så önskas, och de har ingen anmälningsplikt. De ger information, råd och stöd om 
vad som händer under en rättsprocess, de ger vittnesstöd, hjälp till självhjälp i kontakt 
med myndigheter och försäkringsbolag, etc. De uppmanar alltid att den hjälpsökande 
ska göra en polisanmälan, om det inte är gjort. 


Vi får veta att det är fler kvinnor än män som söker 
hjälp. Under år 2018 var det totalt 762, varav 508 
var kvinnor. Den största åldersgruppen är 26-64 år, 
totalt 509. 


55 personer var 65 år eller äldre. Våldet går inte i 
pension! 


Våldet mot åldersgruppen kan vara fysiskt, 
känslomässigt/psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, 
materiellt, försummelse eller 
funktionshinderrelaterat våld. 




Bedrägerier mot ”årsrika” är också ett brott som dessvärre ökat kraftigt. Oftast utförs 
det av okända, men mycket trevliga och artiga människor, kvinnor eller män, som 
dessutom alltid har ett mycket trovärdigt skäl till att ta kontakt!! 


Äldre är tacksamma offer, de är lätta att skapa dialog med, de är mer tillgängliga 
dagtid, och de har ofta högre respekt för kontroller och auktoriteter!


Det är aldrig skamligt att ha blivit lurad, anmäl alltid! Brottslingarna är mycket 
skickliga, och ligger alltid ett steg före! Bedrägerier ökar, under åren 2017-18 skedde 
en procentuell ökning med 500!


Hur sker bedrägerierna? 


Ofta på internet, i telefon. Det kan vara e-post, sms, meddelanden från ”banken”, 
”rikspolisstyrelsen”, ”skatteverket”, ”Nigeriabrev”, ”lotterivinster”, samtal från utlandet, 
eller ”bra erbjudanden” på telefon…. Det kan handla om ID-stöd, och naturligtvis bank-
ID! Det kan ske vid matbutiker, uttagsautomater, parkeringsplatser, trappuppgångar, vid 
påringningar på dörren… Oftast mitt på dagen.


Många goda råd fick vi också! Viktigast kanske:

 - Var alltid uppmärksam! Men inte misstänksam! 

-  Agera ALDRIG på uppmaning av någon annan!






- Allt detta fick vi smälta en stund, tillsammans med 

godasmörgåsar och kaffe! 


Sedan var det dags för Maria Westby att ta 
över mikrofonen!


Maria är kommunpolis, inte bara i Arvika, 
utan även i Eda, Årjäng och Säffle!


En kommunpolis arbetar i första hand 
förebyggande, med mycket samarbete med 
kommuner, skola, vård och olika 
organisationer. 


Sedan fick vi ta del av mycket statistik, i många diagram och kurvor! Hur ser 
tryggheten och brotten ut i Arvika? Maria menar att frågan om trygghet handlar om 
den enskildes upplevelse, men att det när det gäller antalet allvarliga brott så har 
dessa minskat under de senaste åren. Våldsbrotten var totalt 244 stycken, och det är en 
siffra som går ner! Trots att fler händelser idag leder till anmälningar! När det gäller 
våldsbrott är den farligaste platsen nattetid, under helger, i korvkön… 



Anmälningar om våld har under de senaste fem åren 
minskat med ungefär 1000 fall!

I Arvika hade vi under året tre våldsbrott mot 
personer över 65 år, och dessa var i nära relation. 


Ser man till statistiken inträffar många incidenter 
under ett år. Under senaste året skrevs det 5251 olika 
händelserapporter i Arvika! Av dessa handlar en stor 
del om påkörda djur, och liknande incidenter. Av dessa 
rapporter blev det 3555 anmälningar. Många av dessa 
handlar om tillgrepp av olika slag, ofta cykelstölder. 
Ofta utförda av samma gärningsmän!


Narkotikabrotten i sig har inte ökat över tid, men 
polisen upplever att attityden har förändrats bland 
ungdomar, den har blivit mer tillåtande. Maria berättade att siffrorna som statistiken 
visar för narkotikabrott inte stämmer, de är generellt för låga, eftersom det ofta inte 
går att klarlägga var brottet skett, och att statistiken utgår från var det är! Polisen 
upplever ändå att de är på rätt väg, mycket tack vare tips, samverkan och 
personkännedom. 




Sedan var ordet fritt för frågor, och något som då kom upp var detta med raggarbilar 
och ljudnivå. Svaret här var att att polisen gör här vad de kan inom nuvarande 
lagstiftning! De önskar ett föraransvar för att kunna åtgärda, och det är något som nu 
utreds i riksdagen.


Mötet avslutades sedan med avtackning av ordförande Birgitta. Lite information fick vi, 
om kommande julbord, som blir på Kalasmakeriet den 5 december, och julbrev som 
kommer därefter, med information om kommande aktiviteter nästa år! Information som 
förstås även kommer här på hemsidan.


Och, sist så genomfördes även det återkommande lotteriet! 


Vid kamera och dator,

Annelise


