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1 Örkelljunga kommuns brottsförebyggande målsättningar 
 

1.1 Det lokala brottsförebyggande rådets syfte 

 
Örkelljunga kommun ska, i samverkan med andra myndigheter och organisationer, på ett 

kunskapsbaserat sätt samordna och stimulera aktiviteter och verksamheter som leder till ökad 

trygghet och säkerhet. 

1.2 Övergripande mål 

  

• Örkelljunga ska vara en säker kommun att bo, besöka och verka i.  

1.3 Mätbara mål 

 

• Brottsligheten i kommunens ska minska.  

• Tryggheten i kommunen ska öka.  

1.4 Definition av brottsförebyggande arbete 

 
Det brottsförebyggande arbetet ska syfta till att minska brottsligheten och öka tryggheten i 

kommunen. Arbetet som genomförs kan således både vara brottsförebyggande och 

trygghetsskapande.  

Det brottsförebyggande arbetet ska utgå från en aktuell kartläggning av brottsligheten inom 

kommunens geografiska område samt en orsaksanalys som förklarar möjliga orsaker till det 

som framkommer i kartläggningen.  

Det brottsförebyggande arbetet som genomförs i kommunen ska vila på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet.  
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2 Lokala brottsförebyggande rådet 

 
Det lokala brottsförebyggande rådet består av ett strategiskt brottsförebyggande råd samt ett 

operativt brottsförebyggande råd.  

3.1 Sammansättning 

 
Det strategiskt brottsförebyggande rådet består av samordnare för BRÅ, 

nämndsordförande från kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden, 

oppositionsråd, kommunchef, förvaltningschefer och polis. Vid behov kan andra aktörer 

bjudas in.  

Det operativt brottsförebyggande rådet består av samordnare för BRÅ, representanter från 

socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen samt kultur- 

och fritidsförvaltningen, polisen och Örkelljunga Näringsliv. Vid behov kan andra aktörer 

bjudas in.  

3.2 Arbetssätt 

 
Det strategiskt brottsförebyggande rådet sammanträder 3 gånger per år. Det strategiskt 

brottsförebyggande rådet beslutar om inriktningen för det brottsförebyggande arbetet utifrån 

aktuell lägesbild, samt ansvarar för utvärdering och uppföljning av det brottsförebyggande 

arbetet. Det strategiska rådet ansvarar för att rapportera det brottsförebyggande arbetet till 

kommunstyrelsen vid minst 3 tillfällen per år och kommunfullmäktige vid minst 1 tillfälle per 

år.  

Det operativt brottsförebyggande rådet sammanträder 1 gång per månad. Det operativa 

rådet ansvarar för att utifrån strategiska rådets beslut om inriktning samt aktuell lägesbild ta 

fram aktivitetsplaner för det brottsförebyggande arbetet. Det operativt brottsförebyggande 

rådet initierar samverkan med berörda aktörer och vidtar de åtgärder som krävs för att kunna 

arbeta utifrån aktivitetsplanen. Det operativa rådet tar även fram förslag på hur det 

brottsförebyggande arbetet kan utvecklas och förbättras och framför detta till det strategiska 

rådet. 

Samordnare för BRÅ ansvarar för kompetenshöjande aktiviteter inom det 

brottsförebyggande området som riktas till det lokala brottsförebyggande rådets 

representanter. Samordnare ansvarar även för att information kring det brottsförebyggande 

arbetet i kommunen finns att tillgå på kommunens hemsida.  
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3.3 Lägesbild och aktivitetsplan 

 

Det brottsförebyggande arbetet i kommunen utgår från den aktuella lägesbilden. Det 

strategiska rådet ska vid minst 1 tillfälle per år ta fram en aktuell lägesbild över kriminalitet 

och trygghet i Örkelljunga kommun och komplettera denna vid behov.  

Lägesbilden bygger på tillgänglig statistik, exempelvis polisens anmälningsstatistik, 

socialtjänstens aktualiseringsstatistik och trygghetsundersökningen, samt uppgifter som på 

annat sätt kommer rådet till känna. 

 

I lägesbilden ska följande ingå:  

• En beskrivning över brottsligheten och dess konsekvenser inom kommunens 

geografiska område. 

• En analys av bland annat orsakerna till de problem som identifieras. 

Det operativt brottsförebyggande rådet ska, om behov finns, genomföra kompletterade 

lägesbilder utifrån den inriktning för brottsförebyggande arbete som det strategiska rådet 

beslutat om.  

De aktivitetsplaner som tas fram ska grunda sig i det strategiska rådets beslut om inriktning 

samt den aktuella lägesbilden. Aktivitetsplanen presenterar de åtgärder som ska genomföras 

för att uppnå målen med det brottsförebyggande arbetet.  

De brottsförebyggande åtgärderna i aktivitetsplanen ska påverka de omständigheter som i 

själva situationen gör att personer väljer att begå brott eller benägenheten (motivationen) hos 

människor att begå brott. Om den lägesbild som finns inte är tillräcklig för framtagande av en 

aktivitetsplan, ska istället åtgärder för att komplettera lägesbilden ingå i planen. 

Aktivitetsplanen kan även bestå av en kombination av brottsförebyggande åtgärder och 

åtgärder för att fördjupa lägesbilden.  

I aktivitetsplanen ska följande ingå:  

• Planerad åtgärd. 

• Tidsplan för den planerade åtgärden. 

• Ansvarig för den planerade åtgärden (förvaltning eller funktion). 

• Tidpunkt för eventuell uppföljning och utvärdering. 

Det operativt brottsförebyggande rådet ansvarar för att presentera de framtagna 

aktivitetsplanerna till det strategiskt brottsförebyggande rådet innan de implementeras. Det 

operativt brottsförebyggande rådet kan till viss grad komplettera eller revidera de beslutade 

aktivitetsplanerna efter behov utan det strategiska rådets godkännande.  

3.4 Samverkan 
Det strategiska rådet ansvarar för den lokala samordningen av det brottsförebyggande arbetet. 

Ansvaret innebär att kommunen ska verka för att överenskommelser om samverkan träffas 

med relevanta aktörer. Av överenskommelserna ska framgå med vilka syften och inom vilka 

områden som samverkan ska ske.  
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Det operativa rådet kan vid behov komplettera den befintliga samverkan med andra aktörer. 

Det strategiskt brottsförebyggande rådet ska, utifrån lägesbilden, ta fram ett medborgarlöfte 

mellan kommun och polis som utgår från eller samspelar med aktivitetsplanen. 

Medborgarlöftet ska sträcka sig över en period av tre månader och beslutas av 

kommunstyrelsen. 

3.5 Uppföljning och utvärdering  
Det strategiska rådet ansvarar för att det brottsförebyggande arbetet i kommunens följs upp 

och utvärderas. Avstämningar sker på det strategiska rådets sammanträden 3 gånger per år. 

Vid minst 1 tillfälle per år ska även det brottsförebyggande arbetet i kommunen rapporteras 

till kommunfullmäktige.  

I uppföljningen och utvärderingen av det brottsförebyggande arbetet ska följande ingå:  

• En utvärdering av genomförda aktivitetsplaner.  

• En utvärdering av genomförda medborgarlöften.  

• En utvärdering av samverkan. 

• En uppföljning och utvärdering av aktuell lägesbild.  

Det operativt brottsförebyggande rådet arbetar löpande med uppföljning och utvärdering av 

det pågående brottsförebyggande arbetet. Avstämningar sker på det operativa rådets 

sammanträden 1 gång per månad.  


