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§ 78 Dnr 2021-00301  
 
Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad 
trygghet samt bekämpning och förebyggande av 
brott 2021 - 2025 Karlskoga 
 

Sammanfattning av ärendet 
Befintlig samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt 
bekämpning och förebyggande av brott har setts över och reviderats för 
att gälla under perioden 2021 - 2025. Samverkansöverenskommelsen 
utgör en gemensam plattform, samt tydliggör övergripande 
viljeinriktning och fokusområden för det övergripande 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Syftet med 
överenskommelsen är att tydliggöra de prioriterade fokusområden som 
Karlskoga kommun och polisen ska samverka kring. Med utgångspunkt i 
en gemensam problembild skall kommun och polis teckna en 
överenskommelse samt planera gemensamma insatser för att uppnå de 
övergripande målen.  
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från folkhälsonämnden den 17 februari 2021 § 11 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 februari 2021 
Protokoll LokBrå 2021-01-29 
Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt 
bekämpning och förebyggande av brott 2021 - 2025 Karlskoga 
Bilaga: Styrdokument till samverkansöverenskommelsen 
Brottsförebyggande arbete i Karlskoga kommun 2021 - 2025 
Bilaga: Medborgarlöften Karlskoga 2021 - 2023  
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige godkänna 
"Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt 
bekämpning och förebyggande av brott 2021 - 2025".  
 
 
Expedieras till 
Samtliga nämnder  
 
 
 



 

 

Folkhälsonämnden 

Sammanträdesprotokoll 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-17 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

FHN § 11 Dnr 2021-00020  
 
Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad 
trygghet samt bekämpning och förebyggande av 
brott 2021 - 2025 Karlskoga 
 

Sammanfattning av ärendet 
Befintlig samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt 

bekämpning och förebyggande av brott har setts över och reviderats för 

att gälla under perioden 2021 - 2025. Samverkansöverenskommelsen 

utgör en gemensam plattform, samt tydliggör övergripande 

viljeinriktning och fokusområden för det övergripande 

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.  

Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra de prioriterade 

fokusområden som Karlskoga kommun och polisen ska samverka kring. 

Med utgångspunkt i en gemensam problembild skall kommun och polis 

teckna en överenskommelse samt planera gemensamma insatser för att 

uppnå de övergripande målen. 

 

Den 29 januari 2021 godkände det Lokala brottsförebyggande rådet 

underlagen och uppmanade folkhälsonämnden godkänna dokumentet för 

vidare beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut är att folkhälsonämnden 

godkänner Lokala brottsförebyggande rådets förslag till Strategisk 

samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och 

förebyggande av brott 2021 - 2025 i Karlskoga. Folkhälsonämnden 

föreslår även kommunstyrelsen att godkänna överenskommelsen för 

vidare beslut i kommunfullmäktige i Karlskoga.   

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 februari 2021 

Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt 

bekämpning och förebyggande av brott 2021 - 2025 Karlskoga  

Bilaga: Styrdokument till samverkansöverenskommelsen 

Brottsförebyggande arbete i Karlskoga kommun 2021 - 2025 

Bilaga: Medborgarlöften Karlskoga 2021 - 2023 

Protokoll LokBrå 2021-01-29 

 

 

 

Folkhälsonämndens beslut 
1. Folkhälsonämnden godkänner Lokala brottsförebyggande rådet 

förslag till Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad 



 

 

Folkhälsonämnden 

Sammanträdesprotokoll 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-17 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2021 - 2025 

Karlskoga 

2. Folkhälsonämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

överenskommelsen för vidare beslut i kommunfullmäktige i 

Karlskoga   

 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Karlskoga 

 

 



 

 
 

 

 

 

Folkhälsoförvaltningen 

Handläggare 

Ljung Cecilia 

Tjänsteskrivelse 1(3) 

2021-02-01  

FHN 2021-00020  

 

Folkhälsonämnden 

Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad 
trygghet samt bekämpning och förebyggande av 
brott 2021 - 2025 i Karlskoga 

Sammanfattning 

Befintlig samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt 

bekämpning och förebyggande av brott har setts över och reviderats för 

att gälla under perioden 2021 - 2025. Samverkansöverenskommelsen 

utgör en gemensam plattform, samt tydliggör övergripande 

viljeinriktning och fokusområden för det övergripande 

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.  

Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra de prioriterade 

fokusområden som Karlskoga kommun och polisen ska samverka kring. 

Med utgångspunkt i en gemensam problembild skall kommun och polis 

teckna en överenskommelse samt planera gemensamma insatser för att 

uppnå de övergripande målen. 

 

Den 29 januari 2021 godkände det Lokala brottsförebyggande rådet 

underlagen och uppmanade folkhälsonämnden godkänna dokumentet för 

vidare beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut är att folkhälsonämnden 

godkänner Lokala brottsförebyggande rådets förslag till Strategisk 

samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och 

förebyggande av brott 2021 - 2025 i Karlskoga. Folkhälsonämnden 

föreslår även kommunstyrelsen att godkänna överenskommelsen för 

vidare beslut i kommunfullmäktige i Karlskoga. 

  

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 februari 2021 

Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt 

bekämpning och förebyggande av brott 2021 - 2025 Karlskoga  

Bilaga: Styrdokument till samverkansöverenskommelsen 

Brottsförebyggande arbete i Karlskoga kommun 2021 - 2025 

Bilaga: Medborgarlöften Karlskoga 2021 - 2023 

TILLÄGG: Protokoll Lok brå???  

 
Bakgrund  
Karlskogas vision är den välkomnande, kloka och innovativa kommunen. 

Utifrån ett brottsförebyggar- och trygghetsperspektiv innebär det att 

Karlskoga kommun jobbar för en nollvision vad gäller brott och 

otrygghet. Det innebär en vision om ett Karlskoga där ingen ska begå 

eller drabbas av brott. Det är också en vision om att ingen ska känna sig 



 Tjänsteskrivelse 

 

2021-02-01 

2(3) 

FHN 2021-
00020  

 

 

så otrygg, på grund av rädsla för brott, så det begränsar deras liv. 

Exempelvis på så sätt att utomhusvistelse i sitt bostadsområde undviks, 

eller att man inte vill gå ut när det är mörkt. 

  

Karlskoga kommun har utvecklat det lokala brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbetet tillsammans med polisen under många år. 

Samverkan vidmakthålls genom Lokalt brottsförebyggande råd och 

tydliggörs och befästs genom gemensamt framtagen 

samverkansöverenskommelse som sätter riktning på lång sikt samt 

medborgarlöften av mer kortsiktig karaktär. 

 

Beskrivning av ärendet  
Under 2020 hade Karlskoga och lokalpolisområde Karlskoga en ettårig 

samverkansöverenskommelse. Detta som följd av fleråriga 

samverkansöverenskommelser. Orsaken till att en ettårig 

överenskommelse tecknades, var kommunens och polisens gemensamma 

utvecklingsarbete som intensifierades med start 2018 och som började 

formas 2019-2020, med målsättning att stärka och förbättra det 

kunskapsbaserade brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. 

För att öka upplevelsen av trygghet krävs ett stärkt kunskapsbaserat 

arbetssätt i samverkan. I Karlskoga växte denna tvärsektoriella 

samverkan fram under 2020. Samverkan benämns EST (effektiv 

samordning för trygghet) och bygger på en gemensam lägesbild och en 

gemensam kunskapsplattform. För att tydliggöra det lokala 

brottsförebyggande arbetets organisation, styrning och kunskapsgrund 

har ett styrdokument skrivits fram som komplement till 

samverkansöverenskommelsen. Styrdokumentet bygger på ett underlag 

framtaget vid institutionen för kriminologi vid Örebro universitet. Enligt 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och Sveriges kommuner och regioner 

(SKR) är en gemensam samverkansöverenskommelse och ett lokalt EST-

arbete grunden för ett funktionellt lokalt brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbete. 

Konsekvenser 
Det finns stora besparingar att göra med brottsförebyggande arbete både 

vad gäller mänskligt lidande men också ekonomiska besparingar. 

Karlskoga kommun prioriterar därför det brottsförebyggande och 

trygghetsfrämjande arbetet högt. Det handlar om att minska brott genom 

att förhindra dem innan de sker och det handlar om att få människor att 

känna sig trygga, även när det är mörkt ute. Det handlar alltså om social 

hållbarhet och inte minst externt om att var en attraktiv kommun som 

människor vill besöka, jobba och leva i. 

 

Sociala/kulturella konsekvenser  
Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt 

bekämpning och förebyggande av brott 2021 - 2025 sätter ramar för det 



 Tjänsteskrivelse 

 

2021-02-01 

3(3) 
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00020  

 

 

lokala arbetet. Överenskommelsernas fokusområden bygger på den 

gemensamt framtagna behovsbilden som innebär prioritering av 

exempelvis förebyggande alkohol- och drogpreventionsarbete, 

familjeskapsstöd och mänskliga rättigheter. 

 

Ekologiska konsekvenser  
Ingen direkt påverkan. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Genom ett effektivt samordnat arbete ökar möjligheterna till tidiga och 

samordnade insatser likväl som att analys och lärdom görs av 

fördjupningsarbeten. Ett effektivt brottsförebyggande är ekonomiskt 

gynnsamt för både samverkansorganisationerna och invånarna vilka är 

målgrupp för samverkan. 

 

Överväganden  
En väl underbyggd gemensamt framtagen samverkansöverenskommelse 

är en viktig grund för ett effektivt och fungerande lokalt 

brottsförebyggande arbete på kort och lång sikt. Med stöd i framtaget 

styrdokument för ökad trygghet kan det lokala arbetet utvecklas 

ytterligare. Genom medborgarlöftena tydliggörs prioriteringar som görs 

på kort sikt och fungerar därmed som ett komplement till 

samverkansöverenskommelsen. 

 

Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut 
1. Folkhälsonämnden godkänner Lokala brottsförebyggande rådet 

förslag till Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad 

trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2021 - 2025 

Karlskoga 

2. Folkhälsonämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

överenskommelsen för vidare beslut i kommunfullmäktige 

  

Ljung Cecilia 

Folkhälsochef 

 

 

Ulrika Lundgren 

Förvaltningschef 

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Karlskoga  



 

 

Lokala brottsförebyggande rådet 

Sammanträdesprotokoll 1(9) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-29 

 

 

  

 
Plats och tid Fredagen den 29 januari 2021 i Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 09:00-

11:30 

Deltagande politiker Martin Hårsmar (M) ordförande 

Tony Ring (M) 

Yvonne Nilsson (S) 

Linda Brunzell (M) 

Ronnie Erhard (M) 

Margareta Karlsson (M) 

Margaretha Rosberg (M) 

Anneli Mylly (V) 

Kim Bäckström (V) 

Anna Nordqvist (M) 

Johanna Svärdh (S) 

Patrik Renberg (S) 

Övriga deltagare Mikael Blom, skolförvaltningen Karlskoga  

Eleonore Åkerlund, samhällsbyggnadsförvaltningen 

Jörgen Skog, kommunstyrelseförvaltningen Karlskoga §5 

Maria Motin, kultur- och föreningsförvaltningen  

Trond Reimers, tillväxt- och tillsynsförvaltningen 

Ulrika Lundgren, folkhälsoförvaltningen 

Cecilia Ljung, folkhälsoförvaltningen 

Alexander Blomqvist, folkhälsoförvaltningen 

Teresa Zetterblad, kommunstyrelseförvaltningen Degerfors 

Christer Carlsson, kultur- och utbildningsförvaltningen 

Per Hilding, kommunstyrelseförvaltningen Degerfors 

Andreas Pettersson, polisen 

Johannes Carpenter, Degerforsbyggen 

Sebastian Cabander, Karlskoga energi och miljö 

Urban Linder, Karlskogahem 

Kristin Adamsson, folkhälsoförvaltningen §3 

Johanna Palm, folkhälsoförvaltningen §6 

 

 

Underskrifter 

 Sekreterare ……………………………………………………… Paragrafer §§ 1-7 

 Blomqvist Alexander  

 Ordförande ……………………………………………………… 

 

 Martin Hårsmar  



 

 

Lokala brottsförebyggande rådet 

Sammanträdesprotokoll 2(9) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-29 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
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Lokala brottsförebyggande rådet 

Sammanträdesprotokoll 3(9) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-29 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

LokBrå § 1  
 
Polisens rapport 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunpolis Andreas Pettersson avlägger årsrapport och statistik över 

anmälda brott. Det noteras att det har skett en minskning i 

misshandelsfall, men en ökning av ofredande/hot. Det har skett en ökning 

av sexualbrott i Degerfors. 

 

Coronapandemin antas ha påverkat beteenden och brottsmönster på lite 

olika sätt. Det finns mycket bilrelaterade ordningsstörningar och 

skadegörelser. Tillgången till narkotika har minskat i pandemins spår, 

men tros också kunna förklara den ökade andelen anmälda källar- och 

vindsinbrott. Antalet anmälda rån har ökat och de flesta är relaterade till 

narkotika. Fråga uppkommer om huliganslagsmålen har minskat i 

området. Svar från Andreas Pettersson att den inte minskat men att 

stängda krogar etc påverkar aktiviteten. 

   

 

 

 



 

 

Lokala brottsförebyggande rådet 

Sammanträdesprotokoll 4(9) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-29 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

LokBrå § 2  
 
Effektiv samordning för trygghet 
 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsochef Cecilia Ljung avlägger årsrapport och 

lägesbildsdemonstration för EST-gruppen (Effektiv samordning för 

trygghet). Under året har prioriterade områden vart bland annat 

ungdomsoroligheter, skadegörelse och ökad droganvändning. Genom 

rapporteringssystemet Embrace och veckovisa avstämningar har ett 

metoden börjat ge goda underlag. 

 

Gruppen har fått fortsatt uppdrag för 2021-2022 för att skapa möjligheter 

till fortsatt effektiv samordning för trygghet. Ett fokus på drogprevention 

ska ingå. Ett annat identifierat behov är att fortsätta formalisera och 

utveckla samverkan med Örebro universitet kring lägesbilder och riktade 

insatser och åtgärder utifrån detta.    

 

 

 



 

 

Lokala brottsförebyggande rådet 

Sammanträdesprotokoll 5(9) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-29 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

LokBrå § 3  
 
UNIK  
 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsoutvecklare Kristin Adamsson informerar om ungdomskvällar i 

Karlskoga (UNIK) som arrangerats under 2020. För innestående år 

planeras kvällar under sport-, påsk-, sommar-, höst- och jullov där två är 

gemensamma med Karlskoga och Degerfors.    

 

 

 



 

 

Lokala brottsförebyggande rådet 

Sammanträdesprotokoll 6(9) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-29 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

LokBrå § 4  
 
Samverkansöverenskommelse 2021-2024 
 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsochef Cecilia Ljung, kommunpolis Andreas Pettersson och 

säkerhetssamordnare Per Hilding informerar om förnyad strategisk 

samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och 

förebyggande av brott 2021 - 2025 mellan Karlskoga och Degerfors 

kommuner och det lokala kommunpolisområdet.  

 

Samverkansöverenskommelserna utgör en gemensam plattform, samt 

tydliggör den övergripande viljeinriktningen och fokusområdena för det 

övergripande brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Med 

utgångspunkt från en gemensam nulägesbild (problembild) är det båda 

parters uppdrag att gentemot varandra tydliggöra roller och ansvar samt 

vilka åtagande som åvilar respektive myndighet i syfte att öka tryggheten 

och minska brottsligheten i Karlskoga och Degerfors kommuner. Arbetet 

sker både genom långsiktiga och sociala åtgärder som med mer 

situationella åtgärder som tydliggörs i gemensamma medborgarlöften.  

 

Överenskommelserna ska behandlas för beslut i Karlskoga respektive 

Degerfors kommunfullmäktigen. Det brottsförebyggande rådet skickar en 

rekommendation via Folkhälsonämnden att KS godkänner 

överenskommelsen för beslut i KF i respektive kommun.  

 

   

 

 

 



 

 

Lokala brottsförebyggande rådet 

Sammanträdesprotokoll 7(9) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-29 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

LokBrå § 5  
 
Upphandling av väktartjänst 
 

Sammanfattning av ärendet 
Säkerhetschef Jörgen Skog informerar om färdig upphandling av 

väktartjänst med vaktbolaget Securitas. Det har funnits ett behov och 

önskemål att göra väktarservicen mer kompatibel med EST-arbetet, med 

bland annat möjlighet att lägga om rondering utefter resultat från 

embrace och detta ses som ett framsteg.  

Kommunen har även fått godkänt från polisstyrelsen att på egen hand 

utfärda ordningsmaktförordnande till Securitas enligt §3-område under 3 

års tid. Detta ger en smidigare och mer användningsbar hantering av 

förordnandet.  

Utöver detta har Karlskogahem i samråd med kommunen köpt till 

ytterligare 20 timmars rondering i veckan som ett komplement. 

 

Jörgen Skog informerar om påbörjad kameraövervakning på Karlskogas 

skolor. Det finns sedan tidigare kameror inomhus på skrantaskolan och 

det ska nu sättas upp på bregårdsskolan. Det finns en vinning i att 

kostnaden är mycket lägre för kameror inomhus och exempelsstudier från 

andra kommuner visar att konceptet snabbt ger effekt. En förutsättning är 

att andra insatser, om orsak till skadegörelsen görs.   

 

 

 



 

 

Lokala brottsförebyggande rådet 

Sammanträdesprotokoll 8(9) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-29 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

LokBrå § 6  
 
Uppföljning ANDT-strategi 
 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsoutvecklare Johanna Palm informerar uppföljning av ANDT-

strategi och statistik för droganvändning i Karlskoga och Degerfors 

kommuner. Under 2020 har bland annat metod att analysera vatten 

genom att beräkna koncentrationen av metaboliter av preparaten 

amfetamin, metamfetamin, MDMA, cannabis, kokain och tramadol. 

Proven tas i avloppsvattnet och ger en fingervisning över vilka droger 

som finns i olika områden. 

 

Den övergripande strategins mål och insatsområden har utvecklats på 

flera sätt, genom till exempel: 

• Gemensamt driv och tvärsektoriellt engagemang 

• Samlat krafterna och skapat nya samhälleliga förutsättningar för 

god och jämlik hälsa och en förbättrad hälsa för individen 

• Insatsers utformning till ett mer kunskapsbaserat förhållningssätt 

• Samtidigt kvarstår flera utmaningar och utvecklingsområden   

 

 

 



 

 

Lokala brottsförebyggande rådet 

Sammanträdesprotokoll 9(9) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-29 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

LokBrå § 7  
 
Val av vice ordförande 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kim Bäckström (V) utses till ny vice ordförande för det 

brottsförebyggande rådet.   

 

 

 



    

 Handläggare: 

 Cecilia Ljung  
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Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad 
trygghet samt bekämpning och förebyggande av 
brott 2021 - 2025 Karlskoga 

Karlskoga ska vara en bra kommun att leva och verka i, för både 

kommuninvånarna, besökarna och företagarna. I Karlskoga har invånarna 

förutsättningar till ett gott liv. Karlskogas vision är den välkomnande, 

kloka och innovativa kommunen. Utifrån ett brottsförebyggar- och 

trygghetsperspektiv innebär det att Karlskoga kommun jobbar för en 

nollvision vad gäller brott och otrygghet. Det är en vision om ett 

Karlskoga kommun där ingen ska begå eller drabbas brott. Det är också 

en vision om att ingen ska känna sig så otrygg, på grund av rädsla för 

brott, så det begränsar deras liv, exempelvis på så sätt att man inte vill 

vistas utomhus i sitt bostadsområde, eller att man inte vill gå ut när det är 

mörkt ute. I Karlskoga kommun accepterar vi inte brott överhuvudtaget 

och vår vision är alltså en kommun helt utan brott och otrygghet.  

Karlskoga kommun har fem mål för kommunen, dessa är; en god start, 

ett gott liv, ett gott näringslivsklimat, ett gott miljöarbete samt ett gott 

åldrande 

Bakgrund 

Karlskoga kommun och lokalpolisområde Karlskoga har fattat beslut om 

samverkan inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. 

Samverkansöverenskommelsen utgör en gemensam plattform, samt 

tydliggör den övergripande viljeinriktningen och fokusområdena för det 

övergripande brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Med 

utgångspunkt från en gemensam nulägesbild (problembild) är det båda 

parters uppdrag att gentemot varandra tydliggöra roller och ansvar samt 

vilka åtagande som åvilar respektive myndighet i syfte att öka tryggheten 

och minska brottsligheten i Karlskoga. Arbetet sker både genom 

långsiktiga och sociala åtgärder som tydliggörs i denna 

överenskommelse, som med mer situationella åtgärder som tydliggörs i 

gemensamma medborgarlöften. Medborgarlöften innebär en utveckling 

och förstärkning av samverkansöverenskommelsen mellan polis och 

kommun, med fokus på det som invånare i kommunen upplever som 

viktigast för att känna sig trygga och säkra. Löftena är därmed en 

beskrivning av vad som polisen och kommunen lovar att åstadkomma 
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tillsammans. Löftena ska omfatta prioriterade åtgärder som harmonierar 

med parternas ordinarie styr- och ledningssystem1.  

 

Karlskoga kommun och lokalpolisområde Karlskoga tar, genom denna 

samverkansöverenskommelse, ett gemensamt ansvar för det 

brottsförebyggande arbetet. Kommun och polis ska tillsammans skapa 

tillit mellan varandra, skapa en gemensam bild av arbetet och använda 

gemensamma begrepp. Samarbetet ska integreras och förankras i den 

ordinarie verksamheten.  

Övergripande mål och syfte 

De övergripande målen med denna överenskommelse är skapa en trygg 

och säker kommun genom att minska brottsligheten och öka upplevelsen 

av trygghet i Karlskoga för de som bor, verkar eller besöker kommunen. 

 

Samverkansöverenskommelsen ska vidare leda till ökad trygghet och 

minskad brottslighet i Karlskoga genom utvecklad samverkan i EST*, 

ökad kunskap samt förståelse och respekt för varandras möjligheter 

mellan kommun och polismyndigheten. 

 

*EST- Effektiv samordning för trygghet 

 

Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra de prioriterade 

fokusområden som Karlskoga kommun och polisen ska samverka kring.  

 

Syfte med arbetet på kort och lång sikt 

 Minska, begränsa eller eliminera brottslighet eller skadeverkning 

 Förebygga kriminalitet och minska rädsla för brott hos invånare 

 Gemensam nollvision mot brott 

 

Med utgångspunkt i en gemensam problembild skall kommun och polis 

teckna en överenskommelse samt planera gemensamma insatser för att 

uppnå de övergripande målen. 

Gemensamma fokusområden 

Förutsättningen för ett fungerande samarbete är att polisen och 

kommunen enas om vilka fokusområden som finns lokalt med 

utgångspunkt från den lokala problembilden på kort och lång sikt. 

 

Under hösten 2020 har lokalpolisområde Karlskoga och Karlskoga 

kommun analyserat den aktuella brottssituationen och 

kommuninvånarnas upplevda trygghet. Underlag för detta har varit 

brottsstatistik, trygghetsundersökningar, medborgardialog, lägesbilder 

utifrån Embrace Safety, polisens händelserapporter och utdrag ur Hobit2. 

 

                                                 
1 För Karlskoga kommun är detta målstyrningen och för polisen verksamhetsplaner. 
2 Händelse och brottsinformationstjänst, polisens webbaserade kartsystem. 



 
 
   

  3 (6) 

  

 

 

Efter att ha analyserat problembilden har Karlskoga kommun och polisen 

Karlskoga enats om att följande fokusområden skall prioriteras under 

överenskommelsetiden. 

 

- Grundläggande fri och rättigheter 

- Alkohol, narkotika, dopning och tobak3 

- Våld i nära relationer  

- Våld i offentlig miljö4 

- Familjestöd  

- Skadegörelse/klotter 

- Organiserad brottslighet  

- Trafik och annan ordningsstörning 

 

I arbetet med fokusområdena är det viktigt att belysa problematiken ur ett 

flertal perspektiv, exempelvis tillgänglighets-, barnrätts-, etniskt- och 

jämställdhetsperspektiv. Detta för att rättigheter och 

diskrimineringsgrunder är viktiga för att bemöta människors olika behov 

av trygghet och skydd. 

Beskrivning av fokusområdena 

Grundläggande fri och rättigheter 

Det fria ordet och den öppna debatten, liksom rätten att fritt uttrycka sin 

religiösa tro, visa sin sexuella identitet eller att accepteras oavsett etniskt 

ursprung är grundläggande för det demokratiska samhället. Brott mot 

dessa och andra grundläggande fri- och rättigheter riskerar att inskränka 

både på den enskildes möjligheter att fritt åtnjuta de fri- och rättigheter 

som förknippas med det öppna demokratiska samhället och det öppna 

samhället i sig. 

 

Det är särskilt viktigt att kunna bekämpa hatbrott och våldsbejakande 

extremism för att skydda grundläggande fri- och rättigheter. 

Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) 

Bruk av beroendeframkallande medel så som alkohol, narkotika, doping 

och tobak ökar risken för ohälsa och otrygghet. Konsumtionen är också 

nära kopplat till skador och våldsamt beteende. Tidig alkohol- och 

tobaksdebut har ett samband med högre konsumtion senare i livet. 

Alkohol- och tobaksanvändningen samvarierar även med andra 

riskbeteenden såsom drogmissbruk. Droger orsakar allvarliga och 

obotliga skador och sjukdomar samt leder ofta till en livsstil som 

innefattar kriminalitet och våld. Förebyggande ANDT-arbete är därför av 

stor vikt. Över tid har den liberala synen på droger ökat. Det 

                                                 
3 Medborgarlöfte ”Polisen och Degerfors kommun ska i samverkan med andra parter 

vidareutveckla arbetet med att förebygga och beivra narkotika- och trafikbrott i 

kommunen”. 
4 Medborgarlöfte: ” Genomföra trygghetsvandringar i den offentliga miljön i samverkan 

med boende, föreningar och näringsidkare i områden där invånarna känner sig mindre 

trygga. Särskild uppmärksamhet ska riktas på kvinnors otrygghet. Dialogerna ska ligga 

till grund för trygghetsskapande åtgärder” 
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förebyggande ANDT-arbetet bör därför prioriteras. Barn, unga och vuxna 

som anhöriga i familjer med risk- och missbruksproblematik löper stor 

risk för ohälsa samt fysiskt och psykiskt våld. Det finns risk att anhöriga 

blir medberoende och barnen riskerar att ärva det sociala beteendet. 

Våld i nära relationer  

Våld i nära relation omfattar allt fysiskt och psykiskt våld mot anhöriga 

barn och vuxna som utsätts för våld och förtryck. Risk- och 

missbruksproblematik är en stark riskfaktor för våld i nära relationer. 

Våldet leder till en social otrygghet, vilket är en stark riskfaktor för 

ohälsa. Dessa faktorer kan påverka hälsan hos individer, inte minst den 

psykiska hälsan. Våld i nära relation domineras av mäns våld mot 

kvinnor. Det är av stor vikt att förebygga och minska våld i nära 

relationer samt att synliggöra problematiken. Särskilt fokus på 

hedersrelaterat våld. 

Våld i offentlig miljö  

Syftet är att Karlskogaborna, oavsett kön, ålder, socioekonomisk status 

och etniskt ursprung ska känna sig trygga då de vistas i det offentliga 

rummet. Det ska gälla i det egna bostadsområdet såväl som i centrum 

med dess nöjesliv. Platsens utformning har betydelse för 

Karlskogabornas känsla av trygghet. En plats där folklivet är naturligt, 

upplevs ofta som trygg och trivsam med informell kontroll. Tryggheten i 

Karlskoga ska öka. 

Våldsbrott i offentliga miljöer är mest frekvent under helger och då 

vanligtvis i krogmiljöer. Ordningsstörningar förekommer vanligtvis i de 

centrala delarna av staden. 

Familjestöd  

Familjestöd är stöd och samverkan med familjer, föräldrar och barn, men 

föräldrastöd är en vanligare benämning. Definitionen av 

föräldraskapsstöd är: "En aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns 

hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker 

föräldrars sociala nätverk."5 Trygga och goda relationer inom familjen 

ökar barns möjlighet till god hälsa och gott liv, och därför är det viktigt 

att arbeta tillsammans med föräldrar så att de har möjlighet att skapa 

goda relationer inom familjen och till sina barn.  

Skadegörelse/klotter  

Skadegörelse och klotter bidrar till en känsla av otrygghet. En 

nedklottrad miljö upplevs inte bara som otrivsam och ful, utan innebär 

också stora kostnader. Klotter kan vara en inkörsport till vidare 

brottslighet. Snabb sanering är en verkningsfull åtgärd. 

Organiserad brottslighet  

Organiserad brottslighet ställer ofta till stor skada och är på många sätt 

ett hot mot samhället. Den är nätverksbaserad, vinstinriktad och bedrivs i 

                                                 
5 Regeringskansliet. "Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd - En vinst för alla."  
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projektform. Medlemmarna har vilja och förmåga att skydda och 

underlätta brottslig verksamhet genom otillåten påverkan.  

 
Trafik och annan ordningsstörning 

Att arbete i trafikmiljön är en viktig trygghetsskapare är tydlig.  

Det polisen lokalt får in mest önskemål och tips omkring är området 

”fordon och ordningsstörningar”. Dessa frågor är oftast kopplade till 

otrygghetskänslor i det egna bostadsområdet. Det kan handla om höga 

hastigheter, vårdslösa förare och höga ljud från fordon som stör 

nattsömnen.  

 

Andra vanliga ordningsstörningar är ofta kopplade till berusade personer 

dessa kan uppstå i vardagen men är vanligare vid evenemang och är 

oftare förekommande i de delar av Karlskoga som har närhet till 

försäljningsställen av alkohol.   

 

Genom att tydligt samverka kring dessa frågor får vi bättre och djupare 

effekter mot problembilderna och därigenom nöjdare och tryggare 

medborgare. 

 Uppföljning och analys av överenskommelse och 
medborgarlöften 

Under hösten 2020 har polisen och Karlskoga kommun analyserat den 

aktuella brottssituationen och kommuninvånarnas upplevda trygghet med 

utgångspunkt från gemensamma orsaksanalysmöten. Analysmötenas 

struktur är genomförd utifrån kunskapsunderlag från Örebro Universitet. 

Uppföljning har gjorts genom brottsstatistik, trygghetsundersökningar, 

medborgardialog, lägesbild från Embrace Safety, polisens 

händelserapporter och utdrag ur Hobit6. Detta fungerar som 

nulägesbeskrivning till både överenskommelse och medborgarlöften. 

Situationell prevention 

Det kortsiktiga trygghetsskapande arbetet samordnas av EST. Syftet är 

att få en gemensam bild av hur läget är och därmed kunna besluta direkta 

åtgärder. Veckovisa möten genomförs för att skanna av det akuta läget 

och för att kunna samordna och göra direkta insatser inom ramen för 

kommunens rådighet.  

 

Uppdraget styrs och följs upp av styrgrupp bestående av 

kommundirektör, förvaltningschefer, VD för bolagen, 

lokalpolisområdeschef, räddningschef vid Bergslagens räddningstjänst 

samt genom ordinarie styr- och ledningssystem inom respektive 

förvaltning/myndighet/bolag. Uppdraget följs även upp tertialt och 

redovisas på det lokala brottsförebyggande rådets möten under året.  

                                                 
6 Händelse och brottsinformationstjänst, polisens webbaserade kartsystem. 
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Social prevention 

Det långsiktiga trygghetsskapande arbetet följs upp genom ordinarie 

arbete med Karlskogas fullmäktigemål och indikatorer, men även genom 

trygghetsmätningar och liknande. Överenskommelsens mål och 

fokusområden följs även upp genom prioriterade mätningar som tas fram 

i samband med orsaksanalysmöte.  

 

Uppföljning samt framtagande av förslag på ny överenskommelse sker i 

samverkan mellan polis och kommun. Ett förslag på ny 

överenskommelse skall vara klart innan 2025-12-31.  

 
Ansvar 
Varje nämnd/styrelse/bolag och lokalpolisområde ansvarar för att 

genomföra åtgärder och mätningar utifrån beslutade fokusområden. Detta 

kan göras enskilt eller inom ramen för EST. Ansvar för samordning av 

uppföljning inför det lokala brottsförebyggande rådet sköts av 

beredningsgrupp till Lokalt brottsförebyggande råd bestående av 

folkhälsochef, kommunens säkerhetssamordnare och kommunpolis.  

 

Kommunikation 
Kommunikationen gällande det trygghetsskapande/brottsförebyggande 

arbetet ska vara transparant. Detta kommuniceras genom press samt via 

kommunens och polisens hemsidor.  

Ekonomi 

Om inget annat överenskommes svarar varje myndighet för sina 

respektive kostnader. 

Tidplan 

Denna överenskommelse avser tiden från och med 2021-01-01 till och 

med 2025-12-31. 

 

 

 

 

 

 

Karlskoga 2021-XX-XX 

 

Jens Hedenborg                                         Tony Ring 

 

 

 

Lokal polisområdeschef                            Kommunstyrelsens ordförande 
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- Styrdokument för samverkan - 

 

 

 

 

 

Detta dokument är bilaga till Karlskogas politiskt beslutade samverkansdokument i 

Karlskoga kommun för det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet. 

Godkännande av styrdokument fattades 2021-01-29 på Lokalt brottsförebyggande råd. I 

samverkansöverenskommelsen mellan Karlskoga kommun och Polismyndigheten 

hänvisas till detta styrdokument som det som är innehållet och riktningen i det 

gemensamma arbetet. Dokumentet utgår från ett kunskapsunderlag framtaget av 
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Gäller för åren 2021-2025 
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VÅRA VISIONER, MÅL OCH STRATEGIER FÖR DET BROTTSFÖREBYGGANDE OCH 

TRYGGHETSFRÄMJANDE ARBETET  

 

Vi vet att det finns stora besparingar att göra med brottsförebyggande arbete både vad 

gäller mänskligt lidande men också väldigt stora ekonomiska besparingar. Karlskoga 

kommun prioriterar därför det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet högt. 

Det handlar om att minska brott genom att förhindra dem innan de sker och det handlar 

om att få människor att känna sig trygga, även när det är mörkt ute. Det handlar alltså om 

social hållbarhet och inte minst externt om att var en attraktiv kommun som människor 

vill besöka, jobba och leva i. 

Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete är allt som vi som individer och 

samhälle kan göra för att förhindra att brott sker och allt vi kan göra för att människor 

inte ska känna sig otrygga och vara rädda för att drabbas av brott. Både socialt 

förebyggande arbete (minska individers brottsbenägenhet) och situationellt 

förebyggande arbete (minska risken för brott i specifika miljöer/situationer) är 

nödvändigt och kompletterar varandra. Nästan alla verksamheter, offentliga och privata, 

har en potentiell roll att fylla i vårt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. 

Det innebär att vi exempelvis involverar förskolan och skolan men också företag (t.ex. 

fastighetsbolag och butiks- och krogägare) i arbetet. Alla som kan bidra med viktig 

information eller kunskap om brott och otrygghet i Karlskoga kommun eller som kan 

bidra till att brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser genomförs, har en 

potentiell roll att fylla i vårt arbete. Vårt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande 

arbete ska tjäna alla människor i kommunen. 

 

Vår grundfilosofi vad gäller strategier/insatser för att förebygga brott och otrygghet är att 

vi vill att det ska ske på så naturliga och icke-kontrollerande sätt som möjligt. Vi vill 

proaktivt planera vårt lokalsamhälle så att byggnader, vägar, parker, etc, utformas, byggs 

om och placeras så att människor mår bra, känner sig trygga och så att brott naturligt 

förebyggs. Vi vill engagera våra medborgare, vårdnadshavare, föreningar, att själva bidra 

till trygghet och till att förebygga brott genom att visa civilkurage och genom att engagera 

sig i det trygghetsfrämjande arbetet, och inte minst genom att vara bra och engagerade 

föräldrar som på så sätt minskar våra barns brottsbenägenhet. Våra medborgare utgör 

den största och viktigaste resursen i vårt förebyggande arbete. Vi skapar alltså helst 

trygghet genom att få människor att naturligt och med egen fri vilja välja att gå ut och på 

så sätt skapa naturlig informell social kontroll i våra bostadsområden, citymiljöer och 

specifika platser och situationer, snarare än att i första hand låta fler ordningsvakter eller 

poliser patrullera, och snarare än att sätta upp fler övervakningskameror. Vi stöttar hellre 

föräldrar i deras föräldraroll snarare än att öka platser på institutioner som behandlar 

ungdomar med psykosocial problematik. Vi använder oss dock av insatserna 
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ordningsvakter, patrullerande poliser, övervakningskameror och institutioner, när vi gör 

bedömningen i det individuella fallet att det är det bästa alternativet för att nå 

effektivitet, dvs. för att minska brott och otrygghet. 

Vår vision för det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet 

Karlskogas vision är den välkomnande, kloka och innovativa kommunen. Utifrån ett 

brottsförebyggar- och trygghetsperspektiv innebär det att Karlskoga kommun jobbar för 

en nollvision vad gäller brott och otrygghet. Det är en vision om ett Karlskoga kommun 

där ingen ska begå eller drabbas brott. Det är också en vision om att ingen ska känna sig 

så otrygg, på grund av rädsla för brott, så det begränsar deras liv, exempelvis på så sätt 

att man inte vill vistas utomhus i sitt bostadsområde, eller att man inte vill gå ut när det 

är mörkt ute. I Karlskoga kommun accepterar vi inte brott överhuvudtaget och vår vision 

är alltså en kommun helt utan brott och otrygghet.  

Vår vision innebär att varje brott och varje människa som känner sig otrygg, och därför 

begränsar sitt liv, är ett misslyckande i vårt förebyggande arbete. Det ska få oss att jobba 

ännu hårdare i det förebyggande arbetet. Men, den innebär också att varje insats och 

förändring vi gör som förhindrar och alltså minskar brott och/eller som minskar 

otrygghet, är våra framgångar. 

Våra mål för det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet   

Vårt övergripande mål med det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet, i 

linje med vår vision, är att brottsligheten och den upplevda otryggheten ska minska för 

varje år i Karlskoga kommun. Vi mäter detta på flera olika sätt. Dels via polisanmälda 

brott men eftersom det finns mörkertal och anmälningsbenägenheten kan variera över 

tid så mäter vi också brottsligheten via trygghetsundersökningar där våra invånare, gamla 

som unga, regelbundet får svara på frågor om upplevd otrygghet och om utsatthet för 

brott. På så sätt kan vi följa upp och testa om och i vilken utsträckning vi når våra mål 

med vårt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.  

För de specifika insatser och förändringar vi genomför i kommunen sätter vi upp så 

kallade SMART-mål; specifika, mätbara, accepterade, realistiska, och tidsbestämda mål. Vi 

sätter alltså upp konkreta mål med en insats, exempelvis att problemen i fråga ska minska 

med minst 30 procent under de sex månaderna av insatser, jämfört med hur vanliga 

problemen var under de sex månaderna precis innan insatsen, eller jämfört med samma 

sex kalendermånader som insatsen nu gavs, men under året innan, så att 

säsongen/årstiden är densamma innan och under insatsen.  

Våra strategier för att sträva mot visionen och uppnå målen 

I Karlskoga kommun arbetar vi med både social och situationell brottsprevention och vi 

strävar efter att allt vi gör i vårt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete 

genomförs enligt så kallad kunskapsbaserad brottsprevention i samverkan, i linje med 
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riktlinjerna från Brå, SKL och Polismyndigheten och regeringens nationella 

brottsförebyggande program Tillsammans mot brott.  

Vi har tagit fram, baserat på kunskapssammanställningar från Brå, kompletterat med 

kunskap som vi själva hittat och sammanställt, strategier/insatser mot de vanligaste 

typerna av brott i vår kommun. Exempelvis handlar det om insatser för att förebygga 

cykelstölder, inbrott i bostad, skadegörelser, bilbränder, butiksrån, våld i krogmiljö, och 

om hur man kan arbeta effektivt i socialt utsatta områden, m.m. Dessa strategier 

informerar vi om till berörda professionella som kan utföra insatser men också till 

invånarna i vår kommun så att de genom att de får kunskap själva kan förebygga brott, 

t.ex. information om hur man bäst förebygger att sin cykel stjäls. Vi uppdaterar oss 

kontinuerligt för att säkerställa att vi använder oss av bästa tillgängliga kunskap om 

effektiva strategier/insatser. Vissa av dessa insatser implementerar vi mer eller mindre 

ständigt i kommunen medan vissa används på förekommen anledning, när problem 

uppstår eller ökar, och när vår analys av vad det identifierade problemet kan bero på visar 

att den aktuella typen av strategi/insats kan vara lämplig.  

Vårt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete innebär att vi arbetar på tre 

kompletterande sätt:  

Långsiktigt proaktivt förebyggande arbete 

Vi använder kunskap om vad som är effektivt, och undviker sådant som visat sig vara 

ineffektivt, för att förebygga brott och otrygghet, när vi planerar utformningen av vår 

kommun, t.ex. ombyggnation eller nyproduktion av vägar, gångstråk, byggnaders 

utformning och placering, och inte minst när vi socialiserar våra barn i kommunen. 

Mycket brott och otrygghet kan alltså förebyggas via att man på ett kunnigt sätt utformar 

kommunen och sätter in tidiga insatser som syftar till att minska 

situationers/miljöers/områdens och individers brottsbenägenhet. Vi baserar detta 

proaktiva och långsiktiga arbete bland annat på vad som kallas Crime Prevention Through 

Environmental Design (CPTED) och på forskningsbaserade risk- och skyddsfaktorer om 

vad som ökar risken för att individer ska slå in på en brottslig bana i livet. I den mån det 

finns använder vi forskningsbaserade och utvärderade insatser som har visat sig kunna 

minska brott och/eller otrygghet. 

Kortsiktigt proaktivt förebyggande arbete 

Vi skaffar oss kunskap om brottens och otrygghetens säsongs- och geografivariation och 

om vilka grupper av individer i vår kommun som har högre risk än andra att slå in på en 

brottslig bana, så att vi systematiskt kan arbeta mer riktat förebyggande vid rätt säsong 

och tidpunkt. Det kan t.ex. handla om att vi har kunskap om att förskolor och skolor är 

mer drabbade av att unga uppehåller sig på skolgårdarna under kvällstid under våren och 

sommaren jämfört med under vintertid. Vi behöver mer insatser under våren och 

sommaren jämfört med vintertid. Det kan också handla om att vi har kunskap om att vissa 

https://www.bra.se/download/18.47fa372d1520dfb2fc559f39/1453792712863/2016_Samverkan_i_lokalt_brottsf%C3%B6rebyggande_arbete.pdf
https://www.regeringen.se/49550c/contentassets/d0b212f61d0d49828e5e257f47e892ad/tillsammans-mot-brott---ett-nationellt-brottsforebyggande-program-skr.-201617126
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evenemang innebär förhöjd risk för brott (många människor på samma plats, 

alkoholservering, etc) och därför riktar vi insatser i större utsträckning till dessa 

högriskevenemang snarare än till andra evenemang.  Vi baserar detta proaktiva 

kortsiktiga arbete bland annat på våra egna kontinuerliga lokala kartläggningar om brott 

och otrygghet för att tydliggöra t.ex. säsongs-, dygns, och veckodagskoncentrationer. Vi 

kompletterar detta med kunskap från forskning. Vi gör analys av orsakerna till problemen 

på respektive plats eller för respektive grupp av individer och riktar sen insatser mot det 

som vi bedömer är orsakerna till problemet vi identifierat. 

Kortsiktigt reaktivt förebyggande arbete 

I vårt kortsiktiga reaktiva förebyggande arbete kartlägger vi kontinuerligt och i samverkan 

brott och otrygghet lokalt i vår kommun, vecka för vecka, och ser var specifikt i Karlskoga 

kommun som vi just nu har aktuella problem med brott och/eller otrygghet. Vi kartlägger 

noggrant så att det exempelvis blir tydligt var och när problemet förekommer (tid på 

dygnet och vilka veckodagar) så vi kan rikta insatser till precis rätt plats och tid för att 

kunna förhindra att problem fortsätter på platsen. Vi gör analys av orsakerna till 

problemet ifråga och riktar sen insatser mot det som vi bedömer är orsakerna till 

problemet vi identifierat. 

De olika momenten i och processen för arbetet 

För att upprätthålla tydlig struktur och fokus i det operativa, praktiska kunskapsbaserade 

brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet i samverkan jobbar vi bland annat 

enligt arbetssättet Effektiv samordning för trygghet (EST handbok Version 1.0).  

Vårt kunskapsbaserade arbete i samverkan innebär mer specifikt att:  

 Vi bedriver ett ständigt aktivt och praktiskt operativt brottsförebyggande och 

trygghetsfrämjande arbete inom vilket vi kontinuerligt kartlägger och skapar 

lägesbilder över brott och otrygghetsskapande incidenter och otrygga platser inom 

Karlskoga kommun. Det innebär konkret att vi identifierar problembilder (baserat 

på tydliga kriterier – sen nedan), exempelvis att en skola har ökande problem med 

våldsincidenter bland elever eller en problembild bestående av en viss typ av brott 

eller upplevd otrygghet i ett specifikt område eller på specifika platser i Karlskoga 

kommun.  

 Vi analyserar den aktuella problembilden och baserat på analysen kommer vi fram 

till förslag på vad som kan vara orsaker till problemen.  

 Vi planerar och genomföra insatser/förändringar riktade mot att påverka det som 

vi bedömer vara orsakerna till problemet.  

 Vi följer upp våra insatser/förändringar åtminstone före samt under eller efter 

insatserna, med fokus på de problem som insatsen/förändringen syftade till att 

påverka. Vi tar alltså reda på om problemen har minskat eller ej och vi analyserar 

huruvida förändringen kan ha berott på insatsen/förändringen. Vi dokumenterar 

https://www.bra.se/download/18.37179ae158196cb1728b31a/1495110222952/2013_0248_Effektiv%20samordning%20f%C3%B6r%20trygghet.pdf
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och sparar våra uppföljningar. På så sätt skapar vi lokal kunskap om vilka 

insatser/förändringar som tenderar att fungera och vilka som inte verkar fungera. 

 Vi gör allt detta i nära samverkan mellan kommunala verksamheter, 

polismyndigheten, kommunala bostads- och energi och miljöbolag, 

räddningstjänsten, och flertalet representanter från näringslivet såsom 

fastighetsbolag och butiks- och restaurang-/krogägare. 

Vårt kunskapsbaserade brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i samverkan 

kan alltså beskrivas med nedanstående figur: 

 

En central del av ett kunskapsbaserat arbete är att medvetet och systematiskt sträva efter 

att i samtliga av ovanstående aktiviteter beakta bästa tillgänglig kunskap, t.ex. forskning 

om viktiga risk- och skyddsfaktorer som kan ligga till grund för vad vi ska kartlägga och se 

som potentiella orsaker till brott, samt forskning och utvärderingar av insatser som ger 

kunskap om vilka insatser som tenderar att fungera mot olika typer av problem, etc. Det 

innebär att vi hela tiden som en del av vårt arbete söker och granskar relevant forskning 

och annan typ av kunskap som är relevant för de specifika frågor vi ställs inför i vårt 

arbete; t.ex. vår orsaksanalys föreslår att övervakningskamera kan vara effektivt men vad 

visar utvärderingar; kan övervakningskamera minska precis den typ av problem/brott som 

vi har just på denna plats? Vi har kontinuerlig kontakt för rådgivning med Brå och 

Länsstyrelsens samordnare för brottsförebyggande arbete. Vi har också samverkan med 

Örebro universitet (se mer nedan).  

 

 

 

ARBETETS ORGANISATION OCH FINANSIERING 
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Vi ser det som helt centralt att vi har en ändamålsenlig och effektiv organisation för vårt 

brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Vi ser det som ett ständigt och 

kontinuerligt arbete att testa och justera i hur vi är organiserade, för att vi ska uppnå en 

stark och positiv arbetsmiljö som därför också blir effektiv. Nedan beskriver vi 

grundstommen i vår organisation för det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande 

arbetet. Ändringar och tillägg till denna sker dock alltså kontinuerligt och vi uppdaterar 

denna text och beskrivning av vår organisation en gång per år. Detta presenteras vid årets 

första Lokala Brå-möte. 

Vår organisation för det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete bygger på 

riktlinjerna från Brå, SKL och Polismyndigheten och arbetssättet Effektiv samordning för 

trygghet (EST) och är anpassat efter våra lokala förutsättningar. Organisationen består av 

ett råd, en styrgrupp, en beredningsgrupp och olika former av arbetsgrupper.  

Samtliga organisationer som är involverade i arbetet ansvarar för att bemanna de olika 

grupperingarna i vårt arbete med adekvat kompetens och mandat. Vi strävar efter en 

organisation som innebär roll snarare än person. Organisationen ska fortsätta att fungera 

även när en person slutar och en annan börjar. 

Arbetet som utförs med alltifrån kartläggning till insatser och uppföljning av dessa, utförs 

inom ramen för ordinarie verksamhet. 

Huvudansvariga tjänstemän 

Huvudansvariga för att leda och tillse att arbetet mot visionen och målen genomförs i 

enlighet med våra strategier är tillika beredning till Lokalt brå. Dessa är Karlskoga 

kommuns anställde med ansvar för brottsförebyggande frågor, folkhälsochef samt 

Karlskoga kommuns kommunpolis anställd inom Polismyndigheten. Dessa har ett nära 

samarbete och utför mycket av det strategiskt operativa arbetet, leder och planerar 

arbetet, och ansvarar för mötens innehåll och dokumentation. 

Styrgrupp för EST Karlskoga kommun 

Denna grupp fungerar som styrgrupp för det brottsförebyggande (EST) och 

trygghetsfrämjande arbetet i Karlskoga kommun och har som huvudsaklig uppgift dels att 

ytterst ansvara för att Karlskoga kommun har visioner, mål och strategier och finansiering 

för det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet. Denna grupp ansvarar också 

ytterst för att leda, styra och delegera arbetet aktivt och effektivt mot visionen och 

målen, samt för att målen statistiskt och ekonomiskt följs upp årligen. Styrgruppen skapar 

alltså förutsättningar för och förankrar och ger mandat för och finansiering till arbetet, 

men följer också upp arbetet.  

Styrgruppen i Karlskoga kommun består av chefen för lokalpolisområdet, 

https://www.bra.se/download/18.47fa372d1520dfb2fc559f39/1453792712863/2016_Samverkan_i_lokalt_brottsf%C3%B6rebyggande_arbete.pdf
https://www.bra.se/download/18.37179ae158196cb1728b31a/1495110222952/2013_0248_Effektiv%20samordning%20f%C3%B6r%20trygghet.pdf
https://www.bra.se/download/18.37179ae158196cb1728b31a/1495110222952/2013_0248_Effektiv%20samordning%20f%C3%B6r%20trygghet.pdf


9 
 

kommundirektören, säkerhetschef, förvaltningschefer, vd för Karlskoga Hem och 

Karlskoga Energi och Miljö samt chef inom Bergslagens räddningstjänst. Kommunens 

brottsförebyggare, folkhälsochef och kommunpolisen är ständigt adjungerade till 

styrgruppen som föredragande för arbetet. Kommundirektören är ordförande i 

styrgruppen och tillser att deltagarna blir sammankallade och får del av 

mötesanteckningar och underlag till beslut.  

Styrgruppen har löpande avstämningar under året, med fokus på uppföljning och 

planering utifrån rådande lägesbild samt långsiktiga mål. 

 

Lokalt brottsförebyggande råd i Karlskoga - Degerfors (Lok Brå) 

Karlskoga och Degerfors kommuner har ett gemensamt lokalt brottsförebyggande råd. 

Rådets uppdrag är beskrivet i ett reglemente och beslutat i kommunens högsta 

beslutande instans, kommunfullmäktige. Lok Brå fungerar är ett tvärsektoriellt 

dialogforum för förtroendevalda och styrgrupp, samt beredningsgrupp för EST. Lok Brå 

fyller en viktig funktion för att bibehålla ett aktivt arbete för det brottsförebyggande och 

trygghetsfrämjande arbetet i Karlskoga kommun. Gruppen har som huvudsakliga 

uppgifter att vara en länk mellan kommunerna och för att öka samsyn och handlingskraft 

utifrån samverkansöverenskommelsen mellan kommun och polis.  Lok Brå har ansvar för 

det långsiktiga proaktiva förebyggande arbetet men kan även bidra i det kortsiktiga 

arbetet på olika sätt och därför är en viktig punkt på agendan för Lok Brå att det ständigt 

pågående kortsiktiga arbetet som genomförs av EST-gruppen föredras och diskuteras på 

Karlskoga- Degerfors Brå-mötena.  

 

Ordförandeskap regleras i reglemente och tillhörande nämndsekreterare är 

sammankallande och ansvarar för protokoll och underlag till beslut.  

Karlskoga – Degerfors Brå har sammanträde tre halvdagsmöten per år. Detta är fastställt i 

reglementet. 

EST  - arbetsgrupp Karlskoga kommun 

Denna grupp fungerar som arbetsgrupp primärt för det kortsiktiga proaktiva och reaktiva 

brottsförebyggande (BF) och trygghetsfrämjande arbetet i Karlskoga kommun. Den här 

gruppen har som huvudsaklig uppgift att ansvara för att det kortsiktiga och ständiga 

arbetet med kartläggning, analys, insatser och uppföljning av insatser konkret genomförs. 

Gruppen arbetar enligt arbetssättet Effektiv samordning för trygghet (EST). Gruppen 

bestämmer vilka problembilder som ska prioriteras (baserat på prioriteringskriterier – se 

nedan) och ansvarar för att orsaksanalys genomförs och dokumenteras och för att 

insatser planeras, implementeras och följs upp.  

Mer specifikt ansvarar den operativa BF-gruppen för att: 

https://www.bra.se/download/18.37179ae158196cb1728b31a/1495110222952/2013_0248_Effektiv%20samordning%20f%C3%B6r%20trygghet.pdf
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 Utbilda och fortbilda vad vi i Karlskoga kommun kallar BF- och trygghetsrapportörer 

(viktig del i EST-arbetssättet). Dessa personer rapporterar om brott och andra 

otrygghetsskapande händelser varje vecka i olika områden i Karlskoga kommun. Den 

operativa BF-gruppen ansvarar också för att regelbundet återkoppla om arbetets 

specifika inriktning och resultat till BF- och trygghetsrapportörerna, något som är 

väldigt viktigt för att upprätthålla rapportörernas intresse och motivation att 

fortsätta rapportera. 

 En veckolägesbild upprättas och dokumenteras varje vecka på torsdagar med det 

övergripande syftet att samverkande verksamheter skapar och tar del av en lokal 

och aktuell lägesbild och planerar baserat på denna samordnade 

brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser för kommande vecka. 

Veckolägesbilden ger det praktiska/operativa arbetet i samverkan konkreta 

inriktningar för insatser och de som ska genomföra insatserna konkret och praktiskt 

får veckolägesbilden skickad till sig. EST-gruppen ansvarar för att det som beslutas 

om vad gäller insatser faktiskt genomförs. 

 En tertialanalys genomförs och dokumenteras en gång per tertial med det 

övergripande syftet att samverkande verksamheter tillsammans följer upp insatser 

som satts in senaste kvartalet för att se vilka insatser som verkar effektiva och som 

bör fortsätta. Övergripande syfte är också att fatta beslut om prioriterad 

problembild för Karlskoga kommun som ska vara i fokus under kommande tertial, 

identifiering, prioritering och orsaksanalys av problembilder inom dessa områden 

och givet orsaksanalyserna planera för samordnade insatser riktade mot att 

förebygga fortsatt problematik. Tertialanalysen ger det praktiska/operativa arbetet i 

samverkan konkreta inriktningar för insatser för den kommande tertialperioden. 

Information om insatser som föreslås till det kommande tertialen överförs till 

nästkommande veckolägesbild. EST ansvarar för att det som beslutas om vad gäller 

insatser i kvartalsanalysen faktiskt genomförs och att de som behöver ta del av 

analysen och dess information om insatser får den skickad till sig.   

 En årsanalys genomförs och dokumenteras en gång per år med det övergripande 

syftet att samverkande verksamheter tillsammans följer upp insatser som satts in 

senaste året för att se vilka insatser som verkar effektiva och som bör fortsätta, 

liknande den uppföljning som sker vid kvartalsanalyser. Övergripande syfte är också 

att beskriva/bedöma de olika områdena i kommunen, beskrivningar/bedömningar 

som kan användas för prioritering men också för uppföljning över tid för att kunna 

studera eventuella förändringar. Syftet med årsanalysen kan också vara att 

tillsammans utvärdera hur man anser att arbetet i samverkan under det gångna året 

har fungerat – vad har fungerat mindre bra och behöver förbättras och vad har 

fungerat väldigt bra och bör stärkas och vidmakthållas om möjligt? 

 Förankra och informera om det pågående arbetet på Karlskoga Brå-mötena. Detta är 

en stående punkt på Karlskoga Brå-mötena. Karlskoga kommuns brottsförebyggare 

och kommunpolisen föredrar om arbetet. Dessa personer föredrar också om arbetet 
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i styrgruppen.  

EST-gruppen består av kommunens brottsförebyggare, kommunpolisen och ansvariga för 

BF och trygghetsfrågor i de samverkande verksamheterna; Karlskoga hem, Karlskoga 

Energi och Miljö, Bergslagens Räddningstjänst, representant för skola/fritidsgård, 

socialtjänst, samhällsbyggnad, folkhälsa samt kultur och förening. Alla verksamheter har 

en ersättare som är med på möten när ordinarie person inte kan närvara. 

Sammankallande är folkhälsochef eller kommunensbrottsförebyggare eller kommunpolis 

är sammankallande och ansvarar för att mötena dokumenteras och sprids till berörda. 

Mindre arbetsgrupper kan vid behov skapas för konkret arbete med specifika 

problembilder och dess analyser och insatser, bestående av medlemmar från den 

operativa BF-gruppen, och ibland andra som adjungeras in vid behov. Dessa 

arbetsgrupper bemannas utifrån vilka som har mest kunskap om problemet ifråga och 

vilka som kan bidra med insatser.   

EST-gruppen i Karlskoga kommun har möten varje vecka (torsdag förmiddag i ca 1timma) 

för att upprätta veckolägesbilden, varje tertial för fördjupad analys och varje år för 

årsanalys. Torsdag anser man är lämplig mötesdag eftersom man då delvis kan fokusera 

på insatser inför helgen, eftersom helger/veckoslut ofta innebär mer potentiella problem 

än vardagar. 

 

 

KARTLÄGGNING 

 

En av de absolut viktigaste och mest prioriterade aktiviteterna inom vårt 

brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete är vårt kartläggningsarbete. Det gör 

att vi har koll på hur brott och otrygghet utvecklas över tid och hur det fördelar sig inom 

Karlskoga kommun. Det innebär också att vi kan göra analyser som syftar till att förstå 

orsakerna till den brottslighet och otrygghet vi observerar eftersom vi också kartlägger, 

sammanställer information, om sådant som potentiellt kan påverka risken för brott och 

otrygghet, såsom socioekonomisk status, arbetslöshet, hälsa, missbruk, andel barn med 

slutbetyg från skolan, hur byggnader, belysning är utformade, etc.  

Som karläggningsstöd till vårt långsiktiga och proaktiva förebyggande arbete 

sammanställer vi åtminstone årligen brottslighetens och otrygghetens utveckling och 

studerar dess fördelning inom Karlskoga kommun. Vi sammanställer då också 

informationen vi har över tid om sådant som vi tror kan påverka denna utveckling 

långsiktigt, såsom socioekonomisk status, arbetslöshet, hälsa, missbruk, andel barn med 

slutbetyg från skolan, hur byggnader, belysning är utformade, etc. Mycket av denna 

statistik har vi tillgängligt i redan befintliga system men vi samlar det också för detta syfte 
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så vi kan relatera uppgifterna på ett tydligt sätt till varandra och till utvecklingen av brott 

och otrygghet. 

 

Som karläggningsstöd till vårt kortsiktiga proaktiva förebyggande arbete sammanställer vi 

kunskap om brottens och otrygghetens säsongs- och geografivariation och om vilka 

grupper av individer i vår kommun som har högre risk än andra att slå in på en brottslig 

bana, så att vi systematiskt kan arbeta mer riktat förebyggande vid rätt säsong och 

tidpunkt och till rätt grupper. Det kan t.ex. handla om att vi har kunskap om att förskolor 

och skolor är mer drabbade av att unga uppehåller sig på skolgårdarna under kvällstid 

under våren och sommaren jämfört med under vintertid. Vi behöver då mer insatser 

under våren och sommaren jämfört med vintertid. Det kan också handla om att vi 

sammanställer kunskap om vilka evenemang som innebär förhöjd risk för brott (många 

människor på samma plats, alkoholservering, etc) för att vi ska kunna rikta insatser i 

större utsträckning till dessa högriskevenemang snarare än andra evenemang. Ytterligare 

ett mycket viktigt kartläggningsstöd är de årliga trygghetsundersökningar vi ämnar utföra 

i Karlskoga kommun. I dessa kan ett slumpmässigt urval av våra medborgare i olika delar i 

kommunen tillfrågas om upplevd trygghet men också om brottsutsatthet. Vi får då 

information om hur dessa saker fördelar sig bland medborgarna i olika delar inom 

kommunen och eftersom vi gör denna undersökning med samma typ av frågor varje år 

kan vi studera utvecklingen över tid. Utan denna undersökning har vi ingen faktisk 

information om upplevd otrygghet och eftersom vi vet att man kan känna sig otrygg 

fastän man lever i ett område med väldigt lite brottslighet och vice versa, så är det helt 

centralt att vi undersöker medborgarnas upplevda otrygghet. I kartläggningen fokuserar 

Karlskoga på att alla åldrar ska uppleva trygghet. Därför är barn och unga likväl som 

övriga invånare viktiga i kartläggningen. 

Som kartläggningsstöd till vårt kortsiktiga reaktiva förebyggande arbete samlar vi in och 

sammanställer kontinuerligt och i samverkan brott och otrygghet lokalt i vår kommun, 

vecka för vecka, och vi ser då var specifikt i Karlskoga kommun som vi just nu har aktuella 

problem med brott och/eller otrygghet. Vi kartlägger noggrant så att det exempelvis blir 

tydligt var och när problemet förekommer (tid på dygnet och vilka veckodagar) så att vi 

kan rikta insatser till precis rätt plats och tid för att kunna förhindra att problem fortsätter 

på platsen. Vi kartlägger i samverkan åtminstone följande saker varje vecka och då också 

exakt var och exakt när detta observerades (dessa saker rapporteras in till oss via vårt IT-

system för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete via rapportörer som vi har 

utsett i våra olika organisationer och som alltså har detta som arbetsuppgift): 

1) Skadegörelse; Bilbrand, brand, klotter, skadegörelse mot fordon, övrig skadegörelse 
(t.ex. glaskross), samt mot vilken typ av objekt skadegörelsen har utförts, t.ex. skola, 
bostadshus, etc, m.m. 

2) Incident mot anställd; Hindrad att utföra sitt arbete, hotad, utsatt för våld, eller att 
man upplevt sig otrygg i sitt arbete, m.m. 
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3) Otrygg plats; Bristfällig belysning, bristfällig insyn, förekomst av klotter, skadegörelse, 
nedskräpning, eller att platsen är ödslig, m.m. 

4) Otrygghetsskapande samling av personer; Någon typ av otrygghetsskapande samling av 
personer i t.ex. trapphus eller utomhus, m.m. 

5) Annat otrygghetsskapande; Bråk, våld, inbrott, olovlig trafik, funna tillhyggen såsom 
vapen eller stenupplag, samt öppen drogförsäljning, m.m. 

6) Särskilt evenemang; Demonstration, idrottsevenemang, konsert, områdesevenemang, 
ungdomsfest, eller uthyrning av lokaler, m.m.   

Varje vecka på vårt veckolägesbildsmöte analyseras den senaste veckans information om 

ovanstående saker och utvecklingen över tid studeras, etc. Polismyndigheten lokalt bidrar 

då också med en sammanställning av polisanmälda brott i kommunen senaste veckan. 

Detta innebär att vi tätt kan följa utvecklingen och rikta förebyggande åtgärder till de 

platser och tider med hög koncentration av problem. 

När vi via våra kartläggningar identifierat en problembild som vi planerar att sätta in 

insatser mot genomför vi en orsaksanalys. Denna innebär ofta att vi behöver samla in 

ytterligare information än den vi har i våra kartläggningar. Det handlar exempelvis om att 

samla in information om den precisa plats där problemet finns. Vad på platsen och på den 

aktuella tiden på dygnet kan orsaka problematiken?  

Förutom att vi använder våra kartläggningar för att identifiera var och när i kommunen vi 

har problem med brott och otrygghet så använder vi dem också till att tydliggöra var i 

kommunen vi har väldigt lite eller ingen brottslighet eller otrygghet. Vi studerar då dessa 

delar av kommunen och analyserar vad det kan vara som bidrar till detta. Kan vi sprida 

detta till andra delar av kommunen?  

 

SÅ HÄR PRIORITERAR VI - PRIORITERINGSKRITERIER 
 

 

Vi ställs inför problemet i vårt arbete att det potentiellt sett finns mycket vi kan välja att 

fokusera på. För att fatta välgrundade och effektiva beslut om detta använder vi 

nedanstående sex kriterier i vår prioritering av vilka problembilder vi väljer att aktivt lägga 

resurser på. Vi fokuserar alltså problembilden med analys, insatser och uppföljning om ett 

eller flera av kriterierna uppfylls. Samtliga kriterier behöver inte uppfyllas för att vi i vår 

samverkan ska fatta beslut om att fokusera den aktuella problembilden men ju fler 

kriterier som uppfylls desto högre prioritering får problemet i vårt arbete.  

1. Viss typ av brott/händelse som är upprepade och relativt vanligt förekommande, eller 

som är extrema, eller som har ökat.  
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2. Brott/händelser som är upprepade och koncentrerade till vissa specifika platser eller 

stråk/gator sök efter hot spots och hot times med hjälp av information för exempelvis 

senaste året (för att få större mängd data att studera och då tydligare kunna se mönster) 

och studera sen om platsen/stråket fortfarande i nutid är hot-spot genom att studera hur 

det sett ut på platsen senaste kvartalet. Vilka veckodagar och tider på dygnet (hot times)?  

3. Brotten/händelserna är synliga i lokalsamhället och kan påverka människors 

trygghet/otrygghet, t.ex. problematik/brott som medborgare önskat att polisen fokuserar 

på i medborgarlöften. 

4. Särskilt utsatta grupper (t.ex. barn, äldre, funktionsnedsatta) eller objekt (t.ex. 

viktiga/särskilt skyddsvärda objekt såsom förskolor, skolor, vårdinstanser, polisstationer, 

etc.) drabbas av brotten/händelserna. 

5. Brotten/händelserna kostar samhället mycket pengar här och nu (t.ex. klottersanering, 

byte av krossade fönsterrutor) men även på längre sikt (t.ex. långvarigt stöd och vård av 

offer för allvarligt våld). 

6. Brotten/händelserna kan potentiellt påverkas/minskas av verksamheternas möjliga 

insatser/åtgärder. 

 

 

ORSAKSANALYSER 

 

Att göra orsaksanalys handlar om att vi försöker utröna vad en viss problembild av brott 

eller otrygghet beror på, innan vi sätter in insatser. Eftersom en viss typ av brott kan ha 

olika orsaker på olika platser och bland olika grupper av individer så är det som helt 

centralt att man analyserar vad just den aktuella problembilden kan bero på. Insatserna 

riktas sedan mot de saker vi bedömer vara orsaker till problemen. 

Vi använder oss av Brås riktlinjer för orsaksanalys (Orsaksanalys i lokalt 

brottsförebyggande arbete). Det gör att vi jobbar systematiskt och noggrant med 

orsaksanalyser av de problembilder vi bestämt oss för att arbeta med. Vissa av våra 

orsaksanalyser anser vi banala på så sätt att orsakerna till problembilden av oss upplevs 

tydliga givet tidigare erfarenheter av liknande problembild, och vi ser att insatser får 

omedelbara och tydliga effekter. Andra problembilder är mer komplexa och orsakas 

sannolikt av flera olika saker i kombination. Då krävs mer arbete med orsaksanalysen och 

då är Brås riktlinjer väldigt viktiga att arbeta efter. En viktig del av detta arbete är att 

samla in mer information om den plats eller grupp som problemet berör så vi kan 

identifiera potentiella orsaker till problemet. En kompletterande viktig del är att som en 

del i analysen inhämta kunskap från forskning, bästa tillgängliga kunskap, om vad som är 

https://www.bra.se/download/18.7c546b5f1628bc786c9b89/1523949029463/2018_Orsaksanalys_i%20lokalt_brottsforebyggande_arbete.pdf
https://www.bra.se/download/18.7c546b5f1628bc786c9b89/1523949029463/2018_Orsaksanalys_i%20lokalt_brottsforebyggande_arbete.pdf
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riskfaktorer för just denna typ av problem. Det kommer att ge välgrundade ledtrådar till 

vad problemen kan bero på och alltså till vad insatser bör fokusera på att förändra. 

 

 

VAL AV OCH IMPLEMENTERING AV INSATSER 

 

Vi vill välja åtgärder/insatser som kan påverka orsakerna till det aktuella problemet. Vi 

låter delvis vår grundfilosofi vad gäller strategier/insatser för att förebygga brott och 

otrygghet guida oss i våra beslut om insatser men det absolut viktigaste är att vi strävar 

efter att använda oss av effektiva, verksamma insatser, som verkligen kan påverka 

brottsligheten och tryggheten men också som innebär små eller inga risker för våra 

medborgare.  

I våra val av insatser använder vi våra kunskapssammanställningar från Brå som vi 

kompletterat med kunskap som vi själva hittat och sammanställt om strategier/insatser 

mot de vanligaste typerna av brott i vår kommun. Exempelvis handlar det om insatser för 

att förebygga cykelstölder, inbrott i bostad, skadegörelser, bilbränder, butiksrån, våld i 

krogmiljö, och om hur man kan arbeta effektivt i socialt utsatta områden, m.m. Vi 

uppdaterar den här kunskapen kontinuerligt för att säkerställa att vi använder oss av 

bästa tillgängliga kunskap om dessa strategier/insatser. Vissa av dessa insatser 

implementerar vi mer eller mindre ständigt i kommunen medan vissa används på 

förekommen anledning, när problem uppstår eller ökar, och när vår analys av vad det 

identifierade problemet kan bero på visar att den aktuella typen av strategi/insats kan 

vara lämplig.  

Om orsaksanalysen visar att det aktuella problemet beror på vissa förhållanden i 

situationen behövs situationella åtgärder. Det kan till exempel vara att öka kontrollen på 

en plats genom fysiska förändringar och få fler människor att befinna sig på platsen 

genom fotpatrullerande poliser eller ”vuxna på stan”. Situationella åtgärder kan också 

handla om att göra objektet mindre attraktivt (t.ex. genom att förstärka stöldskyddet) 

eller begränsa gärningspersonens tillträde genom skalskydd, lås och larm. 

Om orsaksanalysen visar att sociala förhållanden är anledningen till problemet krävs 

sociala åtgärder som påverkar attityder och beteenden som minskar benägenheten att 

begå brott eller risken för att utsättas för brott. Sociala åtgärder kräver ofta längre tid, 

vilket betyder att effekten kan komma långt efter det att åtgärden påbörjats. Exempel på 

sociala brottsförebyggande åtgärder är föräldrautbildningar, antimobbningsprogram, 

motiverande samtal, bekymmersamtal, etc. 

Innan vi fattar det slutgiltiga beslutet om vilka insatser vi vill sätta in reflekterar vi över 
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frågor såsom: Vad är, givet orsaksanalysen möjligt, lämpligt, logiskt att göra? Vilka 

erfarenheter av denna typ av insatser finns; bra, dåligt, risker? Mot vad, när, hur och för 

vem hjälper insatsen? Vilken kunskap/forskning finns om insatsen och det problem som vi 

nu riktar oss till? Kan denna kunskap också ge ledtrådar till vad som kan vara orsaker? 

Som stödjer att insatsen fungerar? Som visar att insatsen inte fungerar? För vilka 

brottstyper? Vilka populationer, etc?  T.ex. Övervakningskameror; fungerar dom för alla 

former av problem i alla typer av miljöer/situationer? Vad kommer insatsen att kosta oss 

och vilka besparingar kan det leda till; dvs. vi räknar på vad kostnaden skulle vara om vi 

inte sätter in insatsen, för att sedan jämföra med vad insatsen kommer att kosta. Här är 

det viktigt att göra en uppskattning om vilken effekt vi tror att insatsen kan ha; t.ex. 

baserat på erfarenheter i andra kommuner och forskning/utvärderingar av denna typ av 

insats bedömer vi det realistiskt att vi kommer minska problemen med 30 procent inom 

ett år med hjälp av insatsen. Då blir målet för insatsen tydligt och vi kan räkna på hur stor 

besparing insatsen kan ge oss. 

Vi planerar våra insatser noggrant och gör alltid tydligt och dokumenterar information om 

när, var och hur insatsen ska ske och vem/vilka som ansvarar. Vi dokumenterar och följer 

också upp att insatsen faktiskt genomförs såsom planerats.  

Exempel på kunskapskällor vi använder till vår sammanställning av kunskap om 

effektiva och ineffektiva insatser: 

Förebyggande av problem med utgångspunkt i typ av problem (Brå – Sverige) 

Problem-kunskapsorienterat arbete mot specifika problembilder (Problem oriented 

policing center – USA) 

Socialstyrelsens metodguide för socialt arbete (Socialstyrelsen – Sverige) 

Internationell sammanställning av utvärderat effektiva förebyggande insatser med socialt 

fokus bland unga (Blue print programs - USA) 

Kostnader för brott - Brå (Brå – Sverige) 

Kostnadseffektivitet av brottsförebyggande insatser – sociala och situationella 

(Washington State Institute for Public Policy – USA) 

Webbportal om hur man bedriver ett evidensbaserat socialt arbete i praktik 

(Kunskapsguiden  -flera svenska myndigheter är utgivare - Sverige 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (sammanställningar av forskning 

om bedömningsmetoder och insatsers effekter) 

https://www.bra.se/forebygga-brott/forebyggande-utifran-amne.html
http://www.popcenter.org/problems/
https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/evidensbaserad-praktik/metodguiden/
https://www.blueprintsprograms.org/
https://www.blueprintsprograms.org/
https://www.bra.se/download/18.4c494ddd15e9438f8ad38d51/1510929097847/2017_8_Kostnader_for_brott.pdf
http://www.wsipp.wa.gov/BenefitCost?topicId=2
https://www.kunskapsguiden.se/ebp/Sidor/default.aspx
https://www.sbu.se/
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Sökmotorn Google Scholar (sökträffar är endast rapporter/forskningsstudier – sökningar 

kan göras på valfritt språk vilket påverkar sökträffarna) 

Databaser via universitetsbibliotek som innehåller internationella forskningsstudier och 

forskningsöversikter och annan vetenskaplig litteratur (ta kontakt med 

universitet/högskola för tillgång). 

 

 

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING AV INSATSER 

 

Vi ser det som oerhört centralt att vi följer upp och utvärderar våra insatser. Vi strävar 

efter att våra mest kostsamma insatser, eller insatser som vi på annat sätt bedömer som 

viktiga, ska utvärderas ordentligt. Det är inte möjligt att utvärdera alla insatser. 

Vi strävar efter att i våra utvärderingar åtminstone ha ett upplägg som innebär att vi 

mäter brott/otrygghet, det vi vill påverka, en tidsperiod utan den aktuella insatsen och 

sedan motsvarande tidsperiod med insatsen. När det är möjligt gör vi samma för- och 

under-/eftermätning i ett kontrollområde eller kontrollgrupp (där insatsen inte sätts in 

alls) för att kunna testa om den minskning vi eventuellt ser där vi satt in insatsen är större 

än den som ändå möjligen sker i kontrollområdet/kontrollgruppen.   

För de specifika insatser och förändringar vi genomföra i kommunen sätter vi upp så 

kallade SMART-mål; specifika, mätbara, accepterade, realistiska, och tidsbestämda. Vi 

sätter alltså upp konkreta mål för de insatser vi sätter in, exempelvis att problemen i fråga 

ska minska med minst 30 procent under de sex månaderna av insatser, jämfört med hur 

vanliga problemen var under de sex månaderna precis innan insatsen, eller jämfört med 

samma sex kalendermånader som insatsen nu gavs, men under året innan, så att 

säsongen/årstiden är den samma innan och under insatsen.   

Vi är noga med att alltid försöka utröna om det finns tecken på spridnings- eller 

omfördelningseffekter när vi gjort någon typ av situationell insats. Dvs. vi undersöker om 

det finns tecken på att vi flyttat på problemen (omfördelningseffekter) och om problemen 

även i närliggande områden har minskat och inte bara på platsen där insatsen genomförts 

(spridningseffekter). 

 

 

 

IT-SYSTEM SOM MÖJLIGGÖR ARBETET 
 

 

Ett effektivt och användarvänligt IT-system är helt nödvändigt för att vi ska kunna bedriva 

https://scholar.google.com/
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vårt kunskapsbaserade brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Det IT-system 

vi använder i Karlskoga kommun ger stöd i vårt arbete med att kartlägga, skapa 

lägesbilder, göra analyser, samt inte minst kunna följa upp före, under och efter insatser. 

IT-systemet gör det också möjligt att skapa gemensamma lägesbilder för de olika 

verksamheter som vårt arbete involverar (polisen, kommunen, kommunala 

fastighetsbolag, mfl).  

Med detta IT-system kartlägger vi precis det vi vill kartlägga vad gäller brott och otrygghet 

och vi kan anpassa det efter våra specifika behov och önskemål. Vi har utsett anställda 

inom våra respektive verksamheter till rapportörer av otrygghetsskapande händelser och 

otrygga platser och de rapportera dessa saker på ett enkelt sätt via smartphone, 

surfplatta eller dator. I IT-systemet kan vi bland annat geografiskt (GIS-mässigt) analysera 

brott och otrygghet och på sätt få en tydlig lokal lägesbild över vari vår kommun vi har 

problembilder och var vi har en positiv utveckling.  

I systemet sparas och visualiseras all information. Det innebär att vi enkelt kan studera 

utveckling av problem över kort och lång tid och jämföra olika områden inom kommunen 

över olika valfria tidsperioder. Vi kan i systemet enkelt se vilka tider på dygnet och vilka 

veckodagar som är mest drabbade, vilket gör det möjligt för oss att rikta insatser till rätt 

plats och tid. Vi kan också enkelt följa upp insatser genom att jämföra valfri tidsperiod 

innan insatsen med den tidsperiod insatsen genomfördes. Vi kan enkelt studera om 

problem verkar ha flyttat på sig till omkringliggande områden när vi satt in en situationell 

insats.  

IT-systemet och den information vi lägger in där om brott och otrygghet är ett mycket 

viktigt komplement till de system som Polismyndigheten har över polisanmälda brott. 

Den lokala Polismyndigheten i kommunen använder alltså också systemet och tar del av 

informationen där som kompletterar deras uppgifter på viktiga sätt. Det IT-system vi 

använder är laglighetsprövat vad gäller rätten att lagra information om brott och 

otrygghet och angående att dela denna information mellan polis, kommun och andra. Det 

är också GDPR-säkrat. IT-systemet kommer med kvalificerad support och kompetensstöd 

vad gäller hur man konkret använder systemet men också innehållsliga frågor såsom hur 

man kan identifiera hot spots med hjälp av kartfunktionerna i systemet, hur man kan göra 

analyser och hur man med hjälp av systemet enkelt men kraftfullt följer upp insatser.  

Ett IT-system bedömer vi är helt nödvändigt i vårt arbete. Utan det skulle vi exempelvis 

inte på något genomförbart sätt kunna följa upp våra insatser och dess SMART-mål. I 

systemet får vi exempelvis enkelt fram med hur stor procent problemen har minskat 

innan – under/efter en insats.   

 

 

SAMARBETEN MED FORSKARE/FOU 
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Det är avgörande för vårt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetes fortlevnad 

och vidareutveckling att vi kontinuerligt informerar om och förankrar vårt arbete, dess 

visioner, mål och strategier samt effektiva insatser till våra medborgare, beslutsfattare och 

till alla de som på olika sätt är involverade i det konkreta arbetet inom och utanför våra 

samverkande organisationer. Vårt arbete ska synas och vara tydligt och transparent. Vi vill 

att alla i vår kommun ska känna till visionerna och målen och vad vi konkret gör. En konkret 

målsättning för vår kommunikation om arbetet är att alla invånare ska känna till visionen, 

målen och vårt arbete eller lätt kunna hitta information om detta. Medborgarna ska kunna 

bidra själva till det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet. Vi tydliggör hur och 

varför med tydlig och ändamålsenlig information. Vi har därför en webbsida som informerar 

 

 

En central del av vårt kunskapsbaserade arbete är att vi medvetet och systematiskt 

strävar efter att i allt det vi gör beakta bästa tillgänglig kunskap, t.ex. forskning om viktiga 

risk- och skyddsfaktorer som kan ligga till grund för vad vi ska kartlägga och se som 

potentiella orsaker till brott, samt forskning och utvärderingar av insatser som ger 

kunskap om vilka insatser som tenderar att fungera mot olika typer av problem, etc. Det 

innebär att vi hela tiden som en del av vårt arbete söker och granskar relevant forskning 

och annan typ av kunskap som är relevant för de specifika frågor vi ställs inför i vårt 

arbete; t.ex. vår orsaksanalys föreslår att övervakningskamera kan vara effektivt men vad 

visar utvärderingar; kan övervakningskamera minska precis den typ av problem/brott som 

vi har just på denna plats? Vi har i detta arbete kontinuerlig kontakt för rådgivning med 

Brå, Länsstyrelsens samordnare för brottsförebyggande arbete och vi har också en 

samverkan med Örebro universitet. 

Vi har ett kontinuerligt samarbete och samverkan med Örebro universitet. Samarbetet 

innebär att universitet är rådgivande i det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande 

arbetet vad gäller exempelvis att ta fram underlag för vilken evidens olika typer av 

insatser har. Samarbetet innebär också att studenter från universitetets 

kriminologiprogram gör praktik ute i våra verksamheter och bidrar där med konkreta 

uppgifter och kompetenshöjning av verksamheten. Universitetet kan också hjälpa oss 

med fortbildning i kriminologi och brottsförebyggande arbete. 

Via vår leverantör av det IT-system vi använder för det brottsförebyggande och 

trygghetsfrämjande arbete får vi också kvalificerad handledning och stöd i hur vi på ett 

bra sätt kartlägger, analyserar och väljer insatser.  

 

 

 

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 
 

 



20 
 

om arbetet och en kommunikationsstrategi som exempelvis innebär att vi systematiskt 

meddelar på webbsidan och till media när vi genomför vissa insatser och när vi ser positiva 

resultat av arbetet. 

 



 
 
  

  

 Handläggare: 

 Cecilia Ljung 
 

 

  

  

Medborgarlöften för Karlskoga 2021 - 2023  

 

Medborgarlöften innebär en utveckling och förstärkning av arbete med 

den strategiska samverkansöverenskommelsen mellan Karlskoga 

kommun och närpolisområde Karlskoga. Medborgarlöftenas fokus ligger 

på det som invånare i kommunen upplever som viktigast för att känna sig 

trygga och säkra. Löftena är en beskrivning av de områden som polisen 

och kommunen ska utveckla tillsammans. Löftena ska omfatta 

prioriterade åtgärder som harmonierar med parternas ordinarie styr- och 

ledningssystem1.  

Process framtagande av medborgarlöften i Karlskoga 

Under hösten 2020 har polisen och Karlskoga kommun analyserat den 

aktuella brottssituationen och kommuninvånarnas upplevda trygghet. 

Underlag för detta har varit brottsstatistik, trygghetsundersökningar, 

medborgardialoger, polisens händelserapporter, lägesbilder från Embrace 

Safety samt utdrag ur Hobit (händelse och brottsinformationstjänst, 

polisens webbaserade kartsystem). 

 

Utifrån medborgarnas synpunkter och tillgänglig statistik vill Karlskoga 

kommun och polisen utveckla följande områden under 2021 - 2023: 

 

1. Fokusera på att identifiera och hantera uppkomna problembilder 

löpande i det systematiska trygghetsarbetet EST.   

 

2. Genomföra trygghetsvandringar i den offentliga miljön i 

samverkan med boende, föreningar och näringsidkare i områden 

där invånarna känner sig mindre trygga. Fokus ska riktas på 

grupper i samhället som känner sig otrygga i offentliga miljöer. 

Trygghetsvandringar och dialoger ska ligga till grund för 

trygghetsskapande åtgärder.  

 

3. Vidareutveckla arbetet med att förebygga och beivra narkotika- 

och trafikbrott samt andra ordningsstörningar i kommunen i 

samverkan med andra parter. 

 

4. Förbättra dialogen mellan polis och människor som drabbats av 

brott. När en förundersökning inletts, samt utredare tilldelats 

ärendet kommer kontakt tas skyndsamt. 

 

                                                 
1 För Karlskoga kommun är detta målstyrningen och för polisen verksamhetsplaner. 



 
 
   

  2 (2) 

  

 

 

5. Prioritera målgruppen barn/ungdomar och genomföra 

förebyggande och främjande insatser tex. UNIK* med fokus att 

motverka kriminella normer och livsstilar inom ramen för EST.  

 

*UNIK står för Ungdomars Nöjeskvällar i Karlskoga 
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