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Riktlinje för Norrköpings 
brottsförebyggande råd 
 
Allmänt om rådet 
 

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet är organiserat på olika nivåer i 

Norrköpings kommun och består av såväl långsiktigt strategiskt arbete som kortsiktiga 

operativa insatser. Arbetet är kunskapsbaserat och bygger på samverkan eftersom ingen 

organisation ensam kan lösa komplexa samhällsutmaningar. 

 

I Norrköping finns ett brottsförebyggande råd, Norrköpings brottsförebyggande råd (NoBrå). 

Rådet leds av kommunstyrelsens ordförande och kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, 

tekniska nämnden, utbildningsnämnden och Polismyndigheten har representanter i rådet. 

 

Kommunfullmäktiges mål och berörda nämnders uppdragsplaner ska vara vägledande i rådets 

arbete. Rådet behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av kommunallagens 

bestämmelser om arbetsformer och beslutsförhet.  

 

Rådet är ett informellt samarbetsorgan som kan komplettera, men inte överta, det ansvar som 

staten har för rättsväsendet i samhället eller den verksamhet som kommunens nämnder 

ansvarar för. Rådet grundas på ett förtroendefullt samarbete mellan parterna i rådet. 

 

I rådets arbete ska barn och unga beaktas som en prioriterad målgrupp. Arbetet ska utgå från 

barnrättslagen och barns rättigheter. Barn och unga som tidigt visar tendenser av ett 

normbrytande beteende behöver få stöd så tidigt som möjligt för att bryta utvecklingen innan 

problemen vuxit sig stora. Insatser som erbjuds tidigt i en ogynnsam utveckling kan dessutom 

resultera i att större och mer kostsamma insatser kan undvikas i framtiden.  

 
Rådets ansvar 
 

Rådet ansvarar för att: 

 

 

 stärka samverkan mellan kommun och polis 

 

 inhämta information om aktuell lägesbild 

 

 inhämta kunskap om hur utformningar i den fysiska miljön påverkar tryggheten 
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 inhämta kunskap om skydds- och riskfaktorer som minskar respektive ökar risken för 

kriminalitet 

 

 följa aktuell forskning inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande området 

 

 formulera kommunens åtagande i samverkansavtalet med polisen 

 

 ansöka om de statligt avsatta medlen för utvärdering och uppföljning av insatser 

 

 årligen utse mottagare av fem-i-tolv-priset i samband med höstens sammanträde. 

 

 

Rådets representanter ansvarar för att: 

 

 sprida information till respektive nämnd med syftet att främja och stimulera 

engagemang, delaktighet och samverkan i det brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbetet 

 

 ta med frågor som kommer upp under sammanträdena och som behöver hanteras 

vidare av aktuell nämnd. 

Rådets sammansättning  
 

Rådet består av ordförande, vice ordförande och ledamöter. Kommunstyrelsens ordförande 

och 2:e vice ordförande är ordförande respektive vice ordförande i rådet. Ledamöter i rådet är 

ordförande och 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, tekniska 

nämnden och utbildningsnämnden. I övrigt är Polismyndigheten samt personal från 

kommunstyrelsens kontor representerade i rådet.  

 

För att underlätta hanteringen av de frågor som behöver tas vidare av aktuell nämnd bör en 

tjänsteperson som tillhör respektive nämnd med fördel närvara under sammanträdena.  

 

Rådet får vid behov adjungera representant från annan organisation att delta i sammanträdena. 

Rådets arbetsformer  
 

Rådet sammanträder minst tre gånger per år. Sammanträdena förläggs under januari, maj och 

oktober så att tidsplanen för kommunens planerings- och budgetprocess beaktas.  

 

Tjänstepersoner från kommunstyrelsens kontor svarar för sekreterarskapet samt för övrig 

administration som berör rådet. 

 

Skriftlig kallelse och dagordning samt eventuella handlingar sänds till representanter i rådet i 

god tid inför varje sammanträde. 
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Rådets koppling till det kommunala, regionala och nationella 
brottsförebyggande arbetet 

 

I syfte att förtydliga kopplingen mellan NoBrå och den övriga kommunala organisationen för 

det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet presenteras illustrationen nedan. I 

illustrationen förtydligas även kopplingen mellan NoBrå och den regionala och nationella 

nivån för att visa hur det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet är sammanlänkat 

på samtliga nivåer. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NoBrå lyder under Kommunstyrelsen som leder och samordnar det brottsförebyggande 

arbetet. Ett frekvent informationsutbyte sker mellan NoBrå och chefssamrådet och vice versa. 

Chefssamrådet leds av kommundirektören och har som sin främsta uppgift att föra det 

strategiskt brottsförebyggande arbetet framåt. Chefssamrådet fördelar prioriterade 

arbetsområden till den operativa styrgruppen som ansvarar för att verkställa insatser, göra 

lägesbilder och kartlägga vilka resurser som krävs. Den operativa styrgruppen återrapporterar 

löpande till chefssamrådet och har också tät dialog med de operativa resurserna som 

framförallt utgörs av de lokala EST- grupperna (Effektiv samordning för trygghet).  

Brottsförebyggande rådet (Brå) återfinns på nationell nivå och har som främsta uppgift att ta 

fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsbekämpning och brottsförebyggande 

arbete, till i första hand regeringen och myndigheter inom rättsväsendet. Brå sprider bland 

annat kunskapen vidare till Länsstyrelsen i Östergötland som i sin tur ansvarar för att 
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samordna det Regionala brottsförebyggande rådet (RegBrå) där representanter från den 

operativa styrgruppen på kommunal nivå återfinns. Genom ett informationsutbyte mellan Brå 

på nationell nivå, RegBrå på regional nivå och den operativa styrgruppen på kommunal nivå 

och vidare till NoBrå, finns en tydlig koppling mellan de olika nivåerna.  

 




