
Brottsförebyggande program
för Ronneby kommun 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen 
Gäller från: 2012-04-26

Antagen: KF § 121/2012



 

Innehållsförteckning 
 

Lokala brottsförebyggande rådets uppgift ........................................................................................ 2 

Ronneby kommuns brottsförebyggande målsättningar .................................................................. 3 

Lokala BRÅ:s idé ................................................................................................................................ 3 

Övergripande mål ................................................................................................................................ 3 

Mätbara mål ......................................................................................................................................... 3 

Prioriterade åtgärder ............................................................................................................................ 3 

Lokala BRÅ:s organisation i Ronneby kommun .............................................................................. 4 

Sammansättning .................................................................................................................................. 4 

Arbetssätt ............................................................................................................................................. 4 

Samverkansavtal .................................................................................................................................. 4 

Statistik och trygghetsmätningar ......................................................................................................... 5 

Uppföljning ......................................................................................................................................... 5 

Riktlinjer för Ronneby kommuns nämnder och dess verksamheter ............................................. 5 

Brottsprevention .................................................................................................................................... 6 

Situationell brottsprevention ............................................................................................................... 6 

Social brottsprevention ........................................................................................................................ 6 

 

  



2 

 

Lokala brottsförebyggande rådets uppgift 
 

Inom justitiedepartementet finns en statlig myndighet som heter Brottsförebyggande rådet 

(BRÅ). BRÅ:s uppgift är att främja brottsförebyggande arbete genom utveckling, utvärdering, 

forskning och information inom det kriminalpolitiska området. Myndigheten ansvarar också 

för Sveriges officiella kriminalstatistik. 

 

För att organisera ett brottsförebyggande engagemang lokalt finns i Ronneby Kommun det 

lokala brottsförebyggande rådet (lokala BRÅ). Det lokala BRÅ, som är fristående från den 

statliga myndigheten, arbetar och organiseras utifrån de behov som finns i kommunen och 

bland övriga lokala aktörer. 

 

Uppgiften för lokala BRÅ är att verka för minskad brottslighet och ökad trygghet i samhället. 

Detta skall ske genom att stimulera till olika brottsförebyggande åtgärder såväl inom den 

kommunala organisationen som utanför densamma. Vidare skall lokala BRÅ sprida kunskap 

om och resultat av den verksamhet som bedrivs brottsförebyggande av alla de olika aktörer 

som finns i samhället idag. 

 

Lokala BRÅ skall verka för att det brottsförebyggande perspektivet är levande i all kommunal 

planering och i den kommunala verksamheten i övrigt.  

 

Lokala BRÅ skall verka för att samverkan mellan olika myndigheter och organisationer 

fungerar effektivt med respekt för respektive organisations förutsättningar. 

 

Lokala BRÅ skall initiera och genomföra brottsförebyggande projekt utan att för den skull 

vara huvudman för verksamheter.  
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Ronneby kommuns brottsförebyggande målsättningar  
 

Lokala BRÅ:s idé 
 

”Ronneby kommun ska genom samverkan med olika myndigheter och organisationer sprida 

kunskap om brottsförebyggande åtgärder samt samordna och stimulera aktiviteter och 

verksamheter som leder till ökad trygghet och säkerhet.” 

Övergripande mål 
 

 Ronneby ska vara en trygg och säker kommun att bo, besöka och verka i.  

 I Ronneby ska alla känna ansvar för det brottsförebyggande arbetet. 

Mätbara mål 
 

 Brottsligheten ska minska. 

 Tryggheten skall öka. 

Prioriterade åtgärder 
 

 Stimulera till att grannsamverkan utvecklas i kommunen. 

 Stimulera till ökat antal vuxna i ungdomsmiljöer. 

 Informera kommuninvånarna om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.  

 Informera de kommunala förvaltningarna om brottsförebyggande och trygghetsskapande 

arbete. 
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Lokala BRÅ:s organisation i Ronneby kommun 
 

Sammansättning 

  

Lokala BRÅ består av två politiker från kommunstyrelsen (varav en väljs som ordförande), 

förvaltningschefer för Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Fritids- och 

kulturförvaltningen och representanter från Miljö- och byggnadsförvaltningen, polisen, 

Räddningstjänsten, Ronnebyhus AB, Kommunbygderådet, Brottsofferjouren, Ronneby 

Handels- och intresseförening, Snäckebacksskolan samt kommunens säkerhetssamordnare 

och folkhälsosamordnare från kommunledningsförvaltningen. Samordnaren från 

kommunledningsförvaltningen är sekreterare. 

Arbetssätt 
 

Lokala BRÅ:s medlemmar fördjupar sig inom området för situationell brottsprevention och 

kommunicerar dessa i sina verksamheter och nätverk.  

 

Lokala BRÅ ska verka för långsiktiga och kortsiktiga mål och ansvara för samordningen av 

olika åtgärder. Gruppen ska följa upp och utvärdera åtgärder samt tillse att det 

brottsförebyggande arbetet fungerar. 

 

För lokala BRÅ:s verksamhet skall budget och årliga verksamhetsplan tas fram. Statistik och 

erfarenheter i gruppen utgör grunden för de åtgärder som definieras i verksamhetsplanen. 

 

Lokala BRÅ har 4-5 sammanträden/år. Sammanträdena ska protokollföras.  

 

Till sammanträden inbjuds gäster t.ex. ideella föreningar och organisationer för att informera 

om sin verksamhet.  

 

Lokala BRÅ ska aktivt arbeta med att sprida information till allmänheten om brottsutveckling 

och goda exempel av brottsförebyggande och trygghetskapande åtgärder, för att stimulera till 

ett ökat brottsförebyggande tänkande hos allmänheten. Informationsspridning ska främst ske 

via media.  

 

Lokala BRÅ: s representanter deltar vid relevanta och ordinarie möten anordnande av andra 

aktörer såsom verksamheter, organisationer eller föreningar.  

 

Samverkansavtal 

 

Samverkansavtalet mellan Polismyndigheten i Blekinge och Ronneby kommun ska ligga till 

grund för det operativa brottsförebyggande arbetet. Avtalet ska ange de yttre ramarna för 

samverkan kring den brottsförebyggande verksamheten samt lyfta fram problemområden där 

gemensamma åtgärder är möjliga. För varje avtalsperiod anges specifika fokusområden där 

kommunen och polisen tillsammans arbetar med riktade insatser för att minska och förebygga 

problematik. Lokala BRÅ har en viktig roll i att följa upp och se till att samverkansavtalet 

kring det brottsförebyggande arbetet fullföljs. 
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Statistik och trygghetsmätningar 

 

Statistik finns att tillgå på myndigheten BRÅ:s hemsida. Det finns både som färdiga val och 

som egna val. Särskilt anpassad statistik finns att få via polismyndigheten. 

 

Polisen genomför årligen en trygghetsmätning i Blekinge. Undersökningspopulationen är 

boende inom Blekinge län mellan 16-85 år. Trygghetsmätningarna utgör underlag för 

diskussioner och prioriteringar i lokala BRÅ. 

 

Lokala BRÅ bestämmer vilken statistik som är lämplig att använda och följer utvecklingen 

noga. Statistiken skall vara övergripande för kommunen och jämföras med utvecklingen för 

Blekinge i stort samt för riket. Vidare skall specifik statistik tas fram vid särskild förfrågan 

och för att följa utvecklingen inom kommunens olika delar.  

 

Statistiken skall inte publiceras okommenterad eller spridas utan förklaring. Vid 

informationsträff/-ar skall relevant statistik redovisas.  

 

Uppföljning 

 

De kommunala nämnderna skall utifrån riktlinjer årligen redovisa sin verksamhet till lokala 

BRÅ.  

 

Lokala BRÅ skall till Kommunfullmäktige lämna en verksamhetsberättelse årligen. 

Verksamhetsberättelsen skall visa vilken verksamhet som har bedrivits, vilket utfall detta har 

gett samt statistik över brottsutvecklingen. 

Riktlinjer för Ronneby kommuns nämnder och dess verksamheter 

 

Flera verksamheter inom kommunen har ett naturligt brottsförebyggande arbete inom sin 

verksamhet. Självklart skall detta arbete fortsätta genom ett aktivt arbete och genom att det 

brottsförebyggande perspektivet tillämpas på alla verksamheter. 

 

Brottsförebyggande och trygghetskapande arbete bör utgå från situationell och social 

brottsprevention. 
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Brottsprevention 
 

Arbetet med att förebygga brott kan kallas för brottsprevention och omfattar sådana åtgärder 

som vidtas för att påverka faktorer som främjar eller hämmar människors brottsliga 

beteenden. Det handlar både om faktorer i samhällets uppbyggnad som faktorer som rör hur 

människors sociala integration i samhället sker. Brottsprevention delas in i situationell 

brottsprevention och social brottsprevention. 

 

Situationell brottsprevention 

 

Situationell brottsprevention kan delas in i 4 typer av åtgärder: 

 

 Försvåra genomförandet 

 Öka risken för upptäckt 

 Reducera lönsamhet 

 Försvåra bortförklaringar 

 

Exempel på metoder för situationell brottsprevention är trygghetsvandringar, grannsamverkan 

och nattvandringar.  

 

Trygghetsvandringar  

Trygghetsvandringar innebär att en grupp människor går igenom ett område och systematiskt 

inventerar det ur trygghetssynpunkt. Trygghetsvandringar kan genomföras i miljöer/arenor 

som kommunala nämnder/bolag och verksamheter arbetar i och för.  

 

Grannsamverkan 

I ett område med grannsamverkan samarbetar de boende med varandra. Avsikten med 

grannsamverkan är att minska brottsligheten i området och öka tryggheten. 

 

Nattvandring 

Med nattvandring skapas ett naturligt och socialt kontaktnät mellan vuxna och ungdomar. Det 

är viktigt att man som medmänniska bryr sig och vågar ta steget till en tryggare tillvaro. 

 

Social brottsprevention 

 

Social brottsprevention är de åtgärder, ofta långsiktiga, som påverkar en persons benägenhet 

att begå brott. Oftast riktas arbete med social brottsprevention mot barn och ungdomar och 

deras personliga utveckling. Det kan till exempel vara åtgärder som syftar till att öka 

självkontrollen (och därmed förmågan att motstå frestelser och provokationer) och/eller stärka 

de sociala banden till det "konventionella" samhället. Ju starkare de banden är, desto mindre 

är risken att komma i kontakt med den kriminella världen.  Viktiga faktorer är goda 

uppväxtvillkor, utbildning och möjlighet till arbete.  

 

 


