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__________________________________________________________ 

1. Inledning 

 
Örebro Brottsförebyggande råd (ÖreBRÅ) bildades efter beslut i kommunstyrelsen 
1997. Med ökade kunskaper och erfarenheter har arbetet alltmer kommit att 
utvecklas. År 2002 beslutade kommunstyrelsen att intensifiera det 
brottsförebyggande arbetet och tillsatte därmed en heltidstjänst som samordnare för 
det lokala brottsförebyggande rådet. Parallellt med kommunens satsning prioriterar 
polisen det brottsförebyggande arbetet genom inrättandet av en tjänst med inriktning 
på en utökad samverkan med brottsförebyggande rådet och andra samhällsaktörer. 
Ett skriftligt samverkansavtal mellan polis och kommun har upprättats under 2010. 
 
Lokalt brottsförebyggande arbete framstår alltmer som en självklar uppgift för 
kommunerna. Att öka tryggheten och minska brottsligheten är en viktig fråga för 
hela samhället. Trygghetsfrågor är en viktig förutsättning för att Örebro kommun ska 
bli ett attraktivt alternativ för boende, arbete, studier och etableringar. 
 
Det framtida brottspreventiva arbetet ska ha sin utgångspunkt i kunskap om 
dokumenterat framgångsrika förebyggande metoder och bedrivas kunskapsbaserat. 
Dessutom ska de baseras på beprövade internationella eller nationella erfarenheter 
inom det brottspreventiva området.   
 
Medlemmarna i ÖreBRÅ ska representera Örebro kommun i ett brett perspektiv och i rådet 
finns företrädare för kommunens tre programområden: Barn och utbildning, samhällsbyggnad 
och social välfärd , politiska företrädare, en kommunal samordnare från 
kommunledningskontoret, Polismyndigheten, Örebro universitet, ÖBO, City Örebro, 
Folksam,  privata fastighetsägare, McDonald`s, Örebro föreningsråd och SOS Alarm. Nya 
medlemmar i ÖreBRÅ väljs i samråd mellan befintliga medlemmar. 
 
Styrdokumentet, som ligger till grund för rådets arbete fastställs i samband med Örebro 
brottsförebyggande råds årliga verksamhetsinternat. 
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2. Styrande dokument 

 
Kriminalpolitikens övergripande ansvar är att minska brottsligheten och öka 
människors trygghet. Det är viktigt att ta tillvara det medborgerliga engagemanget 
och att utgå från ett medborgarperspektiv. Därför är brottsförebyggande arbete på 
lokal nivå särskilt viktigt. För att nå målen har regeringen antagit ett nationellt 
brottsförebyggande program. (DS 1996:59, Allas vårt ansvar) 
En nationell handlingsplan för narkotikapolitiken under perioden 2006-2010 har 
fastställts av regeringen och förutsätter ett aktivt arbete på lokal nivå. 
 
På länsnivå finns sedan 2009 ett samhällsråd-T med statliga myndigheter, 
landstinget, regionförbundet och frivilligorganisationer 
 
Ett skriftligt samverkansavtal mellan Örebro kommun och polismyndigheten i 
Örebro gäller för åren 2010-2012.  
 
En gemensam drogpolitisk handlingsplan för Örebro kommun och Polismyndigheten 
i Örebro har beslutats av kommunfullmäktige den 15 december 2010. 
Ärendenummer Ks 475/2010. 

Kommunstyrelsen beslutade 1997 att prioritera det brottsförebyggande arbetet i 
samverkan med andra aktörer genom att inrätta ett lokalt brottsförebyggande råd, 
Örebro brottsförebyggande råd (ÖreBRÅ). Kommunstyrelsen utser politiska 
företrädare, i form av ordförande, vice ordförande och ytterligare en ledamot till 
ÖreBRÅ. 
 
 

__________________________________________________________ 

 3. Övergripande syfte 

 
Enligt kommunstyrelsebeslutet är det övergripande syftet för ÖreBRÅ att genom en 
fördjupad samverkan öka tryggheten och minska brottsligheten för invånarna i 
Örebro kommun. 
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3.1.Inriktningsmål 

 
Målsättningen för ÖreBRÅ:s arbete är att det ska ha en utgångspunkt i relevans, 
mätbarhet, nulägesbeskrivning och kunna utvärderas. 
 
ÖreBRÅ:s inriktningsmål är följande: 

1. Örebro ska upplevas som en säker och trygg kommun. 
2.   Genomföra brottsförebyggande insatser för att minska 
       mängdbrottsligheten.    

            3.   Få örebroarna delaktiga i det brottsförebyggande och trygghetsskapande     
                  arbetet 

4.   Uppmärksamma enskilda individer eller grupper som genom civilkurage  
utmärkt sig för brottsförebyggande eller trygghetsskapande insatser.              

 
Verksamhetsuppföljning sker varje år där indikatorer finns framtagna för att kunna 
mäta den upplevda tryggheten och brottsutvecklingen i Örebro kommun. 

________________________________________________________ 

4. Verksamhet 

 
ÖreBRÅ:s strategiska ansvar består av att kontinuerligt följa brottsutvecklingen i 
kommunen och föreslå effektiva åtgärder. 
 
Dessutom ska rådet införskaffa kunskap om hur invånarna upplever tryggheten i 
Örebro kommun.  
 
 

4.1. Arbetsmetoder 

 
Målet med det brottsförebyggande arbetet styr valet av metod. Exempel på arbetssätt 
och metoder som kan användas inom ramen för rådets arbete är följande: 
 
Kartläggning och analys 
Kartläggning och analys är en systematisk metod för att fastställa problemområden, 
vilket kan röra en verksamhet eller åsyfta en viss typ av brottslighet. Kartläggningen 
ska ligga till grund för analysen som då görs utifrån aktuell situation i kommunen. 
Grunden för kartläggning och analys kan exempelvis utgöras av polismyndighetens 
brottsanmälningssystem RAR, officiell kriminalstatistik, ÖBO:s kundundersökning, 
SCB medborgarundersökning eller landstingets undersökning om ungdomars 
levnadsvanor, livsvillkor och hälsa (Liv och hälsa ung). 
 
Kartläggningen och analysen ligger till grund för förslag till åtgärder mot den lokala 
brottsligheten som ÖreBRÅ i samverkan ska genomföra. 
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Inriktningsområden 
Det brottspreventiva arbetet kan bedrivas inom ett inriktningsområde, som kan vara 
ett visst geografiskt område, brottsförebyggande verksamhet eller typ av brottslighet, 
som rådet under en viss tid satsar extra resurser på. Exempel på inriktningsområden 
kan vara våldsbrott, hot och kränkningar via internet eller SMS, brott mot äldre och 
grannsamverkan. 
 
Metodutveckling 
Rådet ska föreslå effektiva metoder för att kunna styra, samordna och följa upp 
brottspreventiva insatser i kommunen. Exempel på metoder kan vara att ta fram 
beprövade åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten i 
kollektivtrafiken. 
 
Uppföljning/utvärdering 
Behovet av utvärdering av brottsförebyggande och trygghetsskapande projekt är stort 
och det förutsätter ett nära samarbete med Örebro universitet. I möjligaste mån bör 
nya insatser som planeras innehålla förutsättningar för att kunna utvärdera processer 
och/eller effekter av insatsen.  
 
Stimulera en bred samverkan mellan stadens verksamheter, myndigheter, näringsliv, 
föreningar och organisationer  
ÖreBRÅ ska stimulera till en bred samverkan i brottsförebyggande frågor genom 
nätverksarbete. Nätverksbaserad arbetsmetod är en viktig del i rådets 
brottsförebyggande arbete. Genom att delta i rådet ingår man i ett större nätverk och 
de enskilda medlemmarna har som uppgift att sprida rådets arbete i sin egen 
organisation/företag och i andra nätverk som man ingår i. För rådets del kan det 
finnas flera olika nätverk beroende på brottsförebyggande projekt eller verksamheter 
som bedrivs. Samtliga medlemmar i rådet kan aktivera en fråga eller problemområde 
där flera aktörer kan involveras. 
 
Sprida kunskap om brottsförebyggande arbete 
ÖreBRÅ ska verka för att sprida kunskap om brottsförebyggande arbete, dels genom 
sina medlemmar och dels genom kommunikationskanaler (nyhetsmedia och hemsida 
på internet). 
 
Implementera ett brottsförebyggande perspektiv i kommunens alla verksamheter 
 
Medlemmarna i rådet representerar kommunens alla verksamhetsområden och skall 
sprida brottsförebyggande information och förmedla kunskap om trygghetsfrågor. 
 
Tillsammans med polismyndigheten utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet. 
Det brottsförebyggande arbetet ska utvecklas genom att följa utvecklingen av 
brottslighet gällande var, när, hur och vilka brott som begås och därigenom kunna 
föreslå effektiva metoder för att förebygga brottsligheten.  
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4.2. Verksamhetsplan 

 
En verksamhetsplan upprättas årligen för ÖreBRÅ:s verksamhet. I 
verksamhetsplanen tydliggörs särskilda prioriteringar och eventuella 
inriktningsområden med nedbrytbara mål. Verksamhetsplanen redogör även för på 
vilket sätt som ÖreBRÅ närmar sig inriktningsmålen med hjälp av aktiviteter. Rådets 
målsättningar, som framgår i styrdokumentet, ska genomsyra rådets 
verksamhetsplan. 
 
Varje år genomföra en verksamhetsuppföljning som redogör för de aktiviteter som 
har genomförts eller som inte har blivit genomförda under året, samt vilka resultat 
som uppnåtts i den mån de är mätbara. 
 
Utöver den verksamhetsplan som fastställs årsvis ska ÖreBRÅ även ha utrymme att 
kunna bearbeta plötsliga händelser eller arbeta aktivt mot en viss typ av oförutsedd 
ökande brottslighet. 
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