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Brå – centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott

Brottsförebyggande rådet (Brå) är rättsväsendets kunskapscentrum. 
Myndigheten verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten 
ökar i samhället, genom att ta fram fakta och sprida kunskap om 
brottslighet och brottsförebyggande arbete.
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Välkomna till 

Råd för framtiden!
I år är det sextonde gången som Brottsförebyggande rådet anordnar den nationella 
konferensen i brottsförebyggande arbete, och denna gång genomförs den i sam-
arbete med Halmstads kommun. En ny polisorganisation och en ny regering har 
inneburit förändringar för det brottsförebyggande arbetet. Fokus för årets konfe-
rens är därför att beskriva var utvecklingsbehoven finns och hur de kan mötas. 

Med denna konferens vill Brå ge polis och kommun verktyg och inspiration att 
arbeta mer kunskapsbaserat, både för att stärka samverkan och för att göra det 
brottsförebyggande arbetet mer effektivt. Under dagarna bjuder vi på diskussioner 
och konkreta exempel på hur det brottsförebyggande arbetet kan utvecklas både 
till metod och innehåll. 

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson deltar och ger sina perspektiv 
på dagens brottsförebyggande arbete. Mona Sahlin, nationell samordnare för att 
värna demokratin mot våldsbejakande extremism, deltar för andra året i rad. Till-
sammans med sina kollegor talar hon om det senaste årets arbete och den lokala 
nivåns betydelse för att värna demokratin mot våldsbejakande miljöer. Dessutom 
blir det en paneldebatt där vi diskuterar innovation och nya lösningar på såväl nya 
som gamla brottsproblem. Bland annat deltar där Patrik Cederlöf, nationell sam-
ordnare mot prostitution och människohandel och Rebecka Andersson, verksam-
hetsutvecklare för förebyggande arbete, Unizon. 

Men konferenser handlar inte bara om föreläsningar. Minst 
lika viktigt är det spontana och informella utbytet mellan 
konferensdeltagare. Ta därför tillfället i akt att också 
möta de brottsförebyggande projekt som ställer ut!  

Brå vill främja utbytet av erfarenheter, och konfe-
renser är ett tillfälle för detta. Vi tror och hoppas 
att vår samlade kunskap kommer lokalsamhället till 
nytta och blir användbar för dem som arbetar med 
att förebygga och bekämpa brottsligheten. Min för-
hoppning är att ni ska åka härifrån med ny kunskap, 
inspiration och nya kontakter.

Erik Wennerström
Generaldirektör, Brå
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Välkomna till 

Halmstad! 
Att känna trygghet är viktigt för alla människor – män och kvinnor, gamla som 
unga. Ett bra brottsförebyggande arbete har en positiv inverkan på människors 
trygghet i vardagen och därmed stor betydelse för deras livskvalitet. Genom trygg-
hetsarbetet vill vi i Halmstad att våra invånare och besökare ska trivas i kommu-
nen.

I Halmstad finns en långtgående tradition av bra samverkan mellan kommun och 
polis. Polisens nya organisation ställer nya krav på kommunen, speciellt med tan-
ke på de medborgarlöften som ska utformas i samverkan mellan invånarna, poli-
sen och kommunen. 

Halmstads trygghetsarbete och brottsförebyggande arbete sker både på bredden 
och på djupet. Under 2016 kommer det att breddas ytterligare, genom invånar-
dialog och medborgarlöften som ska tas fram tillsammans med polisen. Sedan tidi-
gare har vi ett aktivt arbete med trygghetsvandringar, lokal samverkan i bostads-
områden och ansvarsfull alkoholservering. I Halmstad, såväl som i Halland i stort, 
finns ett väl uppbyggt arbete kring grannsamverkan i både villor och flerfamiljshus 
som kommer att presenteras närmare på ett av seminarierna. Detta arbete bedrivs 
i samverkan mellan näringsliv, myndigheter och ideella krafter.

Med konferensen Råd för framtiden i Halmstad  
vill vi sätta ytterligare fokus på frågor som är  
viktiga för alla människor. Vi ser också att det 
kan ge ytterligare energi till en utökad regional 
samverkan, utan gränser, i det brottsförebyg-
gande arbetet. Det gör en konferens som  
denna extra viktig. 

Jag önskar er varmt välkomna till  
Halmstad och Råd för framtiden för att  
få ny kunskap och skapa nya kontakter!

Carl Fredrik Graf
Kommunstyrelsens ordförande 
Halmstads kommun
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Praktisk information

Hjälp eller frågor
Om du har frågor om konferensen, kontakta någon av oss från Brå eller Halm-
stads kommun. Vi finns utspridda på konferensen och bär knapparna ”Fråga mig 
om Råd för framtiden”. En av oss finns också alltid vid registreringsbordet. 

Namnlappar
Ha gärna på dig din namnlapp under hela konferensen. Den anger vilka parallella 
seminarier du anmält dig till och om du anmält dig till middagen den 12 april. 

Jackor och väskor
Intill registreringen finns en obevakad garderob. Vårt råd är att du har dina värde-
saker med dig. Vi kan inte hållas ansvariga om du förlorar eller skadar egendom. 

Middag den 12 april
Den 12 april klockan 19.00 bjuder Brå konferensdeltagarna på middag på Restau-
rang Tylöhus, på Hotel Tylösand. Observera att du måste vara föranmäld till mid-
dagen; det står på baksidan av din namnlapp om du är det. Under kvällen uppträ-
der Michael Abrahamsson. Efter middagen är du välkommen ned till nattklubben 
Leif’s Lounge.

Utvärdering
Efter konferensen kommer vi att skicka dig en utvärdering till den e-postadress 
som du angav vid anmälan. Ta dig gärna tid att fylla i den. 

Twitter
Du får gärna dela dina tankar om konferensen på Twitter: #rådförframtiden. Du 
kan även ta del av det samlade Twitter-flödet på plats via skärmen vid registreringen.  

WIFI
Hotel Tylösand har ett öppet WIFI-nät som du kan använda utan lösenord.

Dokumentation av konferensen
Samtliga föreläsningar filmas och föreläsningarna i Kongresshallen direktsänds dess-
utom på Brås webbplats. Du kan se filmerna efter konferensen på www.bra.se/rff. 
Där publiceras också presentationer och annan information från seminarierna.
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Busstidtabell

Avgångar Halmstad–Tylösand   

11 mars 12 mars 13 mars

Hotell Scandic Hallandia* - 10:00 08:15

- 18:00 -

Best Western Plus Grand Hotel - 10:00 08:15

- 18:00 -

Tylebäck Hotell och Konferens - 10:20 08:35

- 18:20 -

Avgångar Tylösand–Halmstad   

11 mars 12 mars 13 mars

Tylösand - 16:30 -

23:00 23:00 -

00:00 00:00 -

01:00 01:00 -

* Bussen avgår från parkeringsfickan på Slottgatan framför Länsstyrelsen  
 

Utställare under konferensen

• Brottsförebyggande rådet

• Halmstads kommun

• Kriminalvården Halland

• Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST)

• Skyddsvärnet

• Örebro universitet
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Program den 12 april

Moderator: Per Thörnberg, journalist, Pelle Thörnberg Media AB

09.00–12.30 Registrering

11.30–12.30  Lunch

12.30–12.45  Välkomsthälsningar
 Erik Wennerström, generaldirektör, Brottsförebyggande rådet (Brå). 

Carl Fredrik Graf, kommunstyrelsens ordförande, Halmstads kommun.

12.45–13.00  Öppningsanförande
 Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister.

13.00–13.30   Brotten och brottsutvecklingen i Sverige – den nationella bilden
 Sven Granath, utredare, Brå.
 Johanna Olseryd, utredare, Brå.

13.45–15.15   Parallella seminarier. Se ditt val på din namnbricka.
 1.  Medborgarlöften i varje kommun! Watson
 2.  Kommunpolis – erfarenheter och framtid Corbijn
 3.  Våld mellan unga i nära relationer Fredriksson
 4.  Gör vi rätt saker i utsatta områden? Kongresshallen
 5.  Hur ökar man prioriteten och  

 långsiktigheten i det brottsförebyggande arbetet? Gessle

15.15–15.45   Kaffe

15.45–16.15   Brås utökade stöd till lokalt brottsförebyggande arbete
 Brås anslag för stöd till lokalt brottsförebyggande arbete höjdes vid årsskif-

tet. Det ger Brå utökade möjligheter att ge riktat stöd till kommun och polis. 
 Karin Svanberg, enhetschef, Brå.

19.00–00.00  Middag på Hotel Tylösand

Filmer under konferensen
Under konferensen visas kortfilmer om kunskapsbaserat arbete. Medverkar i  
filmerna gör representanter från polis, kommun och länsstyrelse. Filmerna finns 
på Brås webbplats, www.bra.se, under fliken Förebygga brott. Här finns även mer 
information om kunskapsbaserat arbete.
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Program den 13 april

09.00–10.00  Paneldebatt: Vad är nästa steg?
 En paneldebatt om innovation och nya lösningar på såväl nya som gamla 

brottsproblem. Det brottsförebyggande arbetet kan utvecklas, till både  
metod och innehåll. Var finns utvecklingsbehoven nu och hur kan de bäst 
mötas? Varför finns inte ett lokalt brottsförebyggande arbete över hela lan-
det när det gäller vissa fenomen, t.ex. organiserad brottslighet, bedrägerier 
och våld i nära relationer? Vad kan vi göra åt det?

 Patrik Cederlöf, nationell samordnare mot prostitution  
och människohandel, Länsstyrelsen Stockholm.

 Anders Olofsson, kommissarie, Nationellt bedrägericenter (NBC),  
Polismyndigheten.

 Rebecka Andersson, verksamhetsutvecklare för förebyggande arbete, Unizon.
 Karin Svanberg, enhetschef, Brå.

10.00–10.15  Kaffe

10.15–11.45  Parallella seminarier. Se ditt val på din namnlapp.
 1.  Medborgarlöften i varje kommun! Gessle
 2.  Kommunpolis – erfarenheter och framtid Corbijn
 3.  Våld mellan unga i nära relationer Fredriksson
 4.  Gör vi rätt saker i utsatta områden? Kongresshallen
 5.  Hur ökar man prioriteten och  

 långsiktigheten i det brottsförebyggande arbetet? Watson

11.45–12.45  Lunch

12.45–14.00  Hur ska vi arbeta brottsförebyggande mot våldsbejakande extremism?
 Hur ser det nationella arbetet mot våldsbejakande extremism ut och hur ska 

man bäst lägga upp det lokala arbetet? Vilka brister och outnyttjade tillgång-
ar har identifierats under projektets gång? De fyra kunskapshusen Stock-
holm, Göteborg, Borlänge och Örebro presenteras och vi ställer samtidigt 
frågan vad stadens storlek har för inverkan på arbetet. Dessutom beskriver 
polisen arbetet med samverkan för att förebygga radikalisering och våldsbe-
jakande extremism på lokalpolisområdesnivå.

 Mona Sahlin, nationell samordnare för att värna demokratin  
mot våldsbejakande extremism.

 Daniel Norlander, huvudsekreterare, Nationella samordnaren  
om våldsbejakande extremism.  

 Amir Rostami, kommittésekreterare, Nationella samordnaren  
mot våldsbejakande extremism.

 Christina Kiernan, verksamhetsspecialist, utvecklingscentrum Mitt,  
Polismyndigheten.

14.00–14.30   Avslutande reflektioner och summering av dagarna
 Erik Wennerström, generaldirektör, Brå.
 Karin Svanberg, enhetschef, Brå.
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Parallella seminarier 

1. Medborgarlöften i varje kommun!
Nu börjar arbetet med medborgarlöften att ta fart i hela landet. Vad innebär det rent konkret 
för polisens och kommunens samarbete och hur ska man arbeta för att nå målen om ökad 
trygghet och minskad brottslighet? Vad säger forskningen om liknande polisarbete? Under 
detta seminarium får du fördjupade kunskaper utifrån forskningen, såväl som praktiska råd 
baserade på den nationella modellen för medborgarlöften (och den nationella modellen för 
arbetet med medborgarlöften presenteras). 

Föreläsare:  Boel Håkansson, metodikansvarig, utvecklingscentrum Syd, Polismyndigheten.

Jörgen Nilsson, centralt införandeansvarig, utvecklingscentrum Syd,  
Polismyndigheten.

Boel Petersson, regionalt införandeansvarig, region Väst, Polismyndigheten.

Moderator:  Erika Sallander, utredare, Brå.

2. Kommunpolis – erfarenheter och framtid
I samband med tillkomsten av den nya Polismyndigheten föddes ett nytt begrepp inom svensk 
polis – kommunpolis. Även om begreppet är nytt känns tankegångarna om ett lokalt polis-
arbete igen sedan tidigare reformer. Representanter från tre vitt skilda lokalpolisområden 
kommer att beskriva hur de i samverkan med kommun/stadsdelsnämnd omsätter uppdraget 
att öka tryggheten och förebygga brott på lokal nivå utifrån den nya funktionen. Frågan för den 
avslutande diskussionen är vad en kommunpolis bör – eller ska – kunna.

Föreläsare:  Patrik Hellberg, inspektör, region Nord, Polismyndigheten.

Sara Mattila, inspektör, region Nord, Polismyndigheten.

Daniel Neck, assistent, region Väst, Polismyndigheten.

Pirjo Svegreus, inspektör, region Öst, Polismyndigheten. 

Moderator:  Anders Green, utredare, Brå.

3. Våld mellan unga i nära relationer
Att människor utsätts för hot, våld och trakasserier i sina relationer är ett samhällsproblem. 
Även många unga drabbas av relationsvåld, och seminariet fokuserar på hur kunskapsläget 
ser ut utifrån internationella studier, där även nätets påverkan i relationer bland unga har stud-
erats. Vi får se ett exempel på hur man inom ramen för ett europeiskt forskningsprojekt tog 
fram ett kunskapsspel för att förändra attityder till dejtingvåld bland unga. Polisen berättar om 
hur de arbetar med brott i nära relationer. 

Föreläsare:  Carolina Överlien, docent, Stockholms universitet.

Emma Sorbring, docent, Högskolan Väst. 

Anna Lindström, verksamhetsutvecklare, utvecklingscentrum Väst,  
Polismyndigheten.

Moderator: Tina Rapp, webbansvarig, Brå.
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4. Gör vi rätt saker i utsatta områden?
Under seminaret problematiseras begreppet ”utsatta områden” och de insatser som har 
gjorts och görs i dessa områden. Seminariets panel består av utredare, lokala brottsförebyg-
gande aktörer och andra experter i ämnet. Skiljer sig dessa områden från andra stadsdelar 
när det gäller brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete? Hur vet vi att vi gör rätt 
saker? Vem bedömer vad som ska göras och hur det ska göras? 

Föreläsare:  Per Granhällen, strateg säkerhet-brottsförebyggande,  
 Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

 Stephan Kiernan, kommissarie, region Stockholm, Polismyndigheten.

 Rose-Marie Lundkvist, gruppchef, Södertälje kommun.

 Fredrik Marklund, enhetsråd, Brå.

 Daniel Vesterhav, enhetschef, Brå.

Moderator:  Solveig Hollari, enhetsråd, Brå.

5. Hur ökar man prioriteten och långsiktigheten i det  
brottsförebyggande arbetet? Exempel från Halmstad och Norrtälje
I Halland har man bedrivit ett framgångsrikt arbete med grannsamverkan på regional nivå i 
länet och på lokal nivå i Halmstads kommun. I Halmstad arbetar man med grannsamverkan 
både på landsbygd och i flerfamiljshus. Vad har lett till framgång och vilka fallgropar kan  
undvikas? 

Vilka förutsättningar krävs för att framgångsrikt samordna en samverkan av trygghetsarbetet? 
I Norrtälje har politikerna satsat för att skapa förutsättningar och möjligheter för ett långsiktigt 
och strategiskt brotts- och drogförebyggande trygghetsarbete med gemensamma mål.

Föreläsare:  Gitel Börjesson, kundvärd, Halmstads Fastighets AB.

 Ingmar Nilja, kommissarie, region Väst, Polismyndigheten.

 Johanna Stakeberg, hållbarhetsansvarig, Länsförsäkringar Halland.

 Ulrika Falk, kommunstyrelsens ordförande, Norrtälje kommun.

 Marita Bertilsson, chef, Trygg i Norrtälje kommun.

 Sofie Eriksson Ahlholm, samordnare, Trygg i Norrtälje kommun.

Moderator:  Charlotta Gustafsson, biträdande enhetschef, Brå.
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Ni har kommit till rätt plats i rätt tid! 
Till Halmstad och 2016 års Råd för 
framtiden. Vid förra årets konferens av-
iserade justitie- och migrationsminister 
Morgan Johansson att regeringen tänkte 
satsa på det brottsförebyggande arbetet, 
och vid årsskiftet höjdes Brås anslag 
till stöd för lokalt brottsförebyggande 
arbete. Det innebär att vi kan ge ett mer 
verksamhetsnära och riktat stöd.

Brå har en mycket god bild av det stöd 
som den lokala nivån efterfrågar. De 
flesta av dessa behov kan Brå möta  
på olika sätt. Målet med vårt fortsatta  
arbete är att

• höja lägsta kunskapsnivån om lokalt brottsförebyggande arbete

• ge förutsättningar för utveckling och innovation

• höja det brottsförebyggande arbetets prioritet. 

Under år 2016 tar Brå flera initiativ för öka engagemanget i och prioriteringen av 
det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet. Det finns bland annat ett behov 
av en basutbildning i lokalt brottsförebyggande arbete. Brå arbetar därför med att 
ta fram en webbaserad och lättillgänglig basutbildning för lokala brottsförebygga-
re. Utbildningen ska ge en och samma grund till brottsförebyggande arbete oavsett 
var i landet man är verksam. Det finns ett behov av att utveckla spetskunskap om 
nya konkreta brottsförebyggande arbetssätt. För att möta behovet kommer Brå att 
påbörja ett arbete som sträcker sig över flera verksamhetsår, och initialt fokuserar 
på tre utvalda områden:

• Socialt utsatta områden.

• IT-relaterad brottslighet.

• Situationell prevention.

Boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete har reviderats. För att stödja 
kunskapsbaserad samverkan kommer vi utifrån boken att ge riktat och långsiktigt 
stöd till några kommuner och lokalpolisområden. Ett stöd som genom spridning 
av erfarenheterna kommer att komma övriga brottsförebyggare till dels. Vi kom-
mer dessutom att fortsätta att ge ekonomiskt stöd för utvärderingar och uppfölj-
ningar av brottsförebyggande arbete. 

Tillsammans utvecklar vi  
det brottsförebyggande arbetet



13

Missa inte årets Stockholm Criminology Symposium!
Årets symposium, det elfte i ordningen, kommer att äga rum den 14–16 juni  
på Norra Latin i Stockholm. Huvudtemat är Parents, peers and prevention. 
Som vanligt finns det också ett mer övergripande tema med namnet  
Contemporary criminology. 

Sista dag för anmälan är den 9 maj.

www.criminologysymposium.com

På Brås webbplats, under fliken Förebygga brott, kan ni följa vårt arbete. Det går 
självklart även bra att höra av er till oss om ni har några frågor eller funderingar.  
 
Vi är som sagt mycket glada över att ha er alla här i Halmstad, ser fram emot två 
inspirerande dagar och hoppas att konferensen ska ge er ny kunskap som ni kan 
ta hem och använda i ert dagliga arbete.  Glöm inte bort att prata med varandra 
också – erfarenhetsutbytet är en viktig del i konferensen!

Karin Svanberg
Enhetschef, Brå
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i samarbete med 

Brottsförebyggande rådet/National Council for Crime Prevention
box 1386/tegnérgatan 23, se-111 93 stockholm, sweden

telefon +46 (0)8 527 58 400  •  fax +46 (0)8 411 90 75  •  e-post info@bra.se  •  www.bra.se

Snacka om brott
en podd från Brå. Lyssna  
på www.bra.se/podd 

@myndigheten_bra, #rådförframtiden

facebook.com/brottsforebygganderadet




