
1 

 

 

”Vi gör bra saker, gillar läget och vi 
kommer att kunna göra mera” 

                            Lokal samordnare Södra Lappland 

 

 

Utvärdering av utvecklingsarbetet Södra Lappland avseende 

ANDT/BRÅ-förebyggande arbete 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Mats Jakobsson  

                                                                                              Luleå tekniska universitet 

                                                                                              ETS/Arbetsvetenskap 

 



2 

 

Innehållsförteckning 

 sida 

Bakgrund 3 

Utgångspunkt för utvärdering 4 

Metod och genomförande 4 

Resultat 6 

Befintligt förebyggande arbete 6 

Beredskap att starta ett förebyggande aktiviteter 7 

Begränsande faktorer att främja ett förebyggande arbete 8 

Sammanfattande diskussion 9 

Främjande och hindrande faktorer för ANDT/BRÅ-förbyggande 

arbete i Södra Lappland 

11 

Implementering och struktur 11 

Kunskapsbaserat arbete och samverkan 13 

Avslutande diskussion 14 

 

Bilaga 1 

 

16 

 

                                                                                                                          



3 

 

Bakgrund 

 

Följande rapport är en utvärdering av utvecklingsarbetet ”Södra Lappland”. 

Utvecklingsarbetet syftar till att stärka samverkan mellan statliga myndigheter och kommuner 

samt inom och mellan kommuner i södra Lappland. Utvecklingsarbetet omfattar primärt ett 

brottsförebyggande verksamhetsområde (BRÅ) men också ett alkohol- och drogförebyggande 

arbete (ANDT). Aktörerna i utvecklingsarbetet i utgörs av Polismyndigheten 

Nord/Utvecklingscentrum, Brottsförebyggande Rådet och Länsstyrelsen i Västerbotten samt 

kommunerna Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele. 

 

Ett gemensamt fokus för utvecklingsarbetet har varit att stärka ett BRÅ och ANDT -

förebyggande arbete. För polismyndighetens del har tyngdpunkten legat på att samverka med 

kommunerna för att utveckla ett hållbart (struktur och långsiktighet) förebyggande arbete med 

att göra gemensamma (kommun och polismyndighet) lägesbeskrivningar som utmynnar i 

samverkansavtal och medborgarlöften. Brottsförebyggande rådets (förkortat Brå i 

fortsättningen) deltagande utgick från ett nationellt övergripande projekt där syftet var att 

stärka det brottsförebyggande arbetet i kommuner. Olika kommuntyper ingick i det projektet 

där bl. a kommuner med särskilda förutsättningar (små kommuner i glesbefolkad region) 

ingick. Brå:s insatser i Södra Lappland var att tillföra kunskaper och metoder till kommunerna 

för att stärka deras förmåga att arbeta med kartläggning, analys av ANDT/BRÅ-läget samt 

samverkan med framförallt kommun- och områdespolis i respektive kommun. I sin 

förlängning skulle detta öka kommunernas förmåga att göra lägesbeskrivningar tillsammans 

med Polismyndigheten, ingå samverkansöverenskommelser och medborgarlöften, vilket kan 

sägas vara Brå;s målsättning med utvecklingsarbetet1. Länsstyrelsen ambition och målsättning 

med utvecklingsarbetet var att stärka och utveckla redan befintligt BRÅ/ANDT-förebyggande 

arbete i kommunerna. Det är således verksamhetsmål som formulerats och som består av att 

utveckla ett strukturerat, systematiskt och hållbart förebyggande arbete.  

 

Utvecklingsarbetet med Södra Lappland kan sägas ha inletts 2016 genom att Länsstyrelsen i 

Västerbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten och Polismyndigheten Nord hade samverkat i ett 

föregående utvecklingsarbete kallat ”Småkommuner” (kommuner från både Norr och 

Västerbottens inland) som handlade om att utveckla ett BRÅ-förebyggande arbete genom att 

ta till vara på och utveckla redan befintliga strukturer för ett förebyggande arbete, exempelvis 

ANDT eller folkhälsoarbete. I detta arbete kom också Brottsförebyggande rådet att 

involveras. Erfarenheterna från arbetet med småkommunerna ledde till att utvecklingsarbetet 

med ”Södra Lappland”. Företrädare för Polismyndigheten Nords utvecklingsenhet, 

Länsstyrelsen i Västerbotten och Brottsförebyggande rådet bildade en styrgrupp för 

utvecklingsarbetet i Södra Lappland. Denna styrgrupp samverkade framförallt med lokala 

samordnare i respektive kommun som redan hade ett näraliggande förebyggande uppdrag, 

exempelvis inom ANDT eller folkhälsa, men också de lokala förebyggargrupper (med 

företrädare från en rad olika verksamhetsområden inom respektive kommun) som den lokala 

samordnaren sammankallade. Kommun och områdespolis vara också samverkande aktörer i 

de olika samverkansgrupperna, där den förstnämnda funktionen hade ett mer strategiskt 

uppdrag i det förebyggande arbetet och den senare funktionen ett mer operativt uppdrag. 

Någon lokal styrgrupp i respektive kommun med exempelvis ledande företrädare från 

politiskt håll eller ledande tjänstemän var antingen inte involverade i arbetet eller så saknades 

en sådan styrgrupp. Däremot har man haft diskussioner med ledande kommunala företrädare 

när arbetet inleddes med samverkansavtal och medborgarlöften. 

                                                 
1 Brå har gjort en egen utvärdering av Södra Lappland som framförallt omfattar deras arbete. 
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De insatser som genomförts i utvecklingsarbetet kan beskrivas som kunskaps och 

kompetenshöjande och att bygga samverkan mellan olika aktörer inom kommuner och mellan 

kommuner och myndigheter. De kompetenshöjande insatserna har bestått av olika konferenser 

och arbetsmöten med fokus på samverkan där man arbetat med ”Samverkansboken”2, 

fördjupat kunskaperna om hur man kan göra orsaksanalyser för att förebygga olika 

Brå/ANDT-problem där man arbetat med ”Orsaksanalys i lokalt brottsförebyggande arbete”3, 

EST – effektiv samordning för trygghet. Under tiden för utvecklingsarbetet har flera 

arbetsmöten/konferenser genomförts med kommuner och nämnda myndigheter där 

Länsstyrelsen i Västerbotten har haft en sammankallande funktion samt stått för kostnader. 

Utöver detta har lokala samordnare via Länsstyrelsen i Västerbotten beretts möjlighet genom 

ekonomiskt stöd att delta vid Brå;s nationella konferenser.   

 

Utgångspunkt för utvärdering 
 

Föreliggande utvärdering utgår från ett uppdrag från Länsstyrelsen i Västerbotten som ville få 

två huvudsakliga aspekter belysta i utvecklingsarbetet ”Södra Lappland”. Den första aspekten 

vara att undersöka hur långt kommunerna kommit i sitt utvecklingsarbete genom en så kallad 

”Community readiness mätning”. Den andra aspekten handlar om hur kommunerna har erfarit 

utvecklingsarbetet med avseende på sådant som stärkt eller främjat ett förebyggande arbete 

och i vilka aspekter det kan utvecklas ytterligare. Syftet med denna utvärdering är således att 

belysa i vilken utsträckning och på vilka sätt utvecklingsarbetet har stärkt kommunernas 

BRÅ/ANDT-arbete och i vilka aspekter det kan utvecklas ytterligare.  

 

Metod och genomförande 
 

Själva ”Community readiness-mätningen” utgår från ett enkätformulär som har besvarats av 

medlemmarna i kommunernas förebyggargrupper. Dessa grupper består av olika personer 

som representerar olika aktörer i respektive kommun, exempelvis skola, socialtjänst, 

fritidsverksamheter, kyrka, polis och andra aktörer. Det kan delvis skilja sig mellan 

kommunerna med avseende på vilka aktörer som medverkar i samverkansgrupperna. Bland de 

som besvarat enkäterna finns både kommunala tjänstemän (största gruppen) och några 

politiker. Resultaten från denna mätning i Södra Lappland jämförs med resultaten från ett 

annat utvecklingsarbete ”Småkommunsprojektet” som omfattar fem stycken andra kommuner 

med likartade förutsättningar och utmaningar som kommunerna i södra Lappland. Samma 

frågor har ställts vid ungefär samma tidpunkt in i utvecklingsarbetet. Antalet som besvarat 

enkäten i Södra Lappland är 36 personer och i ”Småkommuner” 34 personer.  Syftet med 

denna jämförelse är att få en referensram mot vilken det är möjligt att jämföra resultatet för 

Södra Lappland och kunna reflektera kring i vilken utsträckning som arbetet varit 

stärkande/främjande för kommunerna.  

 

Den community readiness mätning som genomförts är en delvis förenklad variant jämfört 

med den ursprungliga modell som tillämpats i exempelvis USA och den variant som finns 

tillgänglig för svenska förhållanden.4 Dels har några frågorna i formuläret anpassats till de 

förutsättningar som små kommuner i glest bebyggda områden har. Dels följer inte heller 

analys och presentation av resultat samma modell med poängsättning i sex stycken 

huvudsakliga dimensioner och att utfallet i dessa dimensioner sedan relateras till en 

                                                 
2 Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete, Brå 2016. 

3 Brå 2018. 

4 www.readiness.nu 
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utvecklingstrappa med 9 steg som speglar hur utvecklat ett förebyggande arbete är (se bilaga 

1). Istället anknyter frågorna till likartade områden och analysen utgår från procentjämförelser 

och anknyter i viss mån till de olika utvecklingssteg som nämnts ovan.  De dimensioner som 

blir belysta i föreliggande studie är: 

 

1. Genomförs insatser i kommunen 

2. Finns kännedom om insatserna i kommunen 

3. Finns engagemang från ledande kommunala företrädare 

4. Finns samverkan, samarbete och samsyn finns krig förebyggande arbete i kommunen 

5. Finns kunskaper och förståelse för det förebyggande arbetet i kommunen 

6. Finns resurser tillgängliga i kommunen 

 

Data har också samlats in via intervjuer med företrädare för respektive kommun, som bestått 

av personer med ett samordningsuppdrag för ett lokalt ANDT/BRÅ-förebyggande arbete. 

Även företrädare för polismyndighet och länsstyrelse har intervjuats, däremot har ingen från 

Brottsförebyggande rådet intervjuats eftersom man initierat en egen utvärdering som 

omfattade samtliga tidigare nämnda nationella utvecklingsarbeten/projekt. Syftet med 

intervjuerna var dels att sätta resultaten från Community readiness mätningen i ett 

sammanhang av att organisera förebyggande arbete i små kommuner med begränsade 

resurser. Ett annat syfte var att via intervjuerna synliggöra förändringar under 

utvecklingsarbetets gång där enkäten ger en ”stillbild” av hur långt man kommit i det 

förebyggande arbetet och mindre en bild av förändringar.  

 

Resultaten från denna utvärdering presenteras i två delar. Den första delen redovisar utfallet 

av den Community readiness mätning som gjorts. I den andra delen presenteras resultat från 

de intervjuer som genomförts med de olika aktörerna (Länsstyrelsen Västerbotten, 

Polismyndighet Nord, kommunala samordnarna). Redovisningen av dessa intervjuer 

presenteras under två teman ”implementering och struktur” och ”kunskapsbaserat arbete och 

samverkan”. Under respektive tema behandlas i sin tur till faktorer som stärker arbetet med att 

utveckla förebyggande ANDT/BRÅ-arbete i små kommuner i glest befolkade regioner.  
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Resultat 
 

Befintligt förebyggande arbete  
 

Om man börjar med den första dimensionen som nämndes ovan och som handlar om det finns 

förebyggande arbete som genomförs i kommunen så framgår att i kommunerna i Södra 

Lappland så anger 9 av tio tillfrågade att det finns både ANDT/BRÅ-förebyggande arbete 

men också föräldrastödsarbete och i viss mån ett folkhälsoarbete. Det är inte ovanligt att 

främjande föräldrastöds och folkhälsoarbete också har beröringspunkter med förebyggande 

ANDT/BRÅ- arbete. Jämför man med ”Småkommuner” så framgår att man i Södra Lappland 

i större utsträckning bedömer sig ha förebyggande/främjande arbete med undantag för 

folkhälsoarbete.  

 

 

 
 

När det gäller struktur och ledning av befintligt förebyggande arbete framgår av tabell 1 

nedan, att hälften av de som besvarat enkäten uppfattar det som att det finns en styrgrupp som 

kan fatta beslut inom ANDT/BRÅ-området och nära 40 % att det inte finns en sådan 

styrgrupp eller att en sådan håller på att bildas. När det gäller omdömet om i vilken 

utsträckning en styrgrupp är aktiv och driver på ett arbete är det en betydligt mindre andel 

som anser detta vilket gäller såväl Södra Lappland som Småkommuner.  

 
Tabell 1. Finns det en lednings-/styrgrupp för ANDT/BRÅ-arbete i din kommun och hur långt har 

de i så fall kommit i sitt arbete? Andelar i procent. 

 

 

 

Södra Lappland 

 

Småkommuner 

Nej, det finns ingen lednings-/styrgrupp 

 

18 14 

Nej, men försök att bilda en lednings-/styrgrupp inom 

ANDT/BRÅ-området pågår 

20 9 

Ja, det finns en lednings-/styrgrupp som kan fatta beslut inom 

ANDT/BRÅ-området 

50 57 

Ja, lednings-/styrgruppen driver på arbetet, stödjer kontinuerliga 

insatser och är positiva till att tillskjuta resurser för att 

insatserna ska kunna fortsätta. 

6 9 

 

I tabell 2 framgår ifall det finns andra styrgrupper i kommunerna som skulle kunna utvidgas 

till att också innefatta ANDT/BRÅ frågor. En majoritet av de tillfrågade bedömer att det finns 

styrgrupper som skulle kunna integrera dessa frågor i sitt arbete.  
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Tabell 2. Finns det någon annan lednings-/styrgrupp, exempelvis med inriktning mot folkhälso-

frågor som skulle kunna utvidgas till att också omfatta ANDT/BRÅ-frågor? Andelar i procent. 

 
 Södra Lappland Småkommuner 

Nej, det finns ingen annan lednings-/styrgrupp. 15 16 

Ja, det finns annan lednings-/styrgrupp, men inte lämplig för 

ANDT/BRÅ-frågor. 

15 16 

Ja, det finns annan lednings-/styrgrupp som skulle kunna 

integrera ANDT/BRÅ-frågor i sitt arbete. 

63 64 

Vet ej 7 6 

 

Sammanfattningsvis speglar resultaten att ett visst arbete återstår i kommunerna vad gäller att 

ha lokala styrgrupper för sitt ANDT/BRÅ-förebyggande arbete som dessutom är aktiva, 

stöttar och driver på arbetet. Denna bild får också stöd i intervjuerna med de lokala 

samordnarna. Det man önskar är att det finns en lokal styrgrupp med ledande företrädare från 

både tjänstemanna-och politikersidan, som kan förankra det förebyggande arbetet i den 

kommunala organisationen, lyfta det som en strategisk fråga för kommunen och lösgöra 

resurser för det. 

 

Beredskap att starta förebyggande aktiviteter 
 

I tabell 3 nedan redovisas svar på de frågor som handlar om vilken beredskap man uppfattar 

att kommunen (i vilken man är verksam i) har för att starta förebyggande aktiviteter. I tabellen 

är frågorna sorterade så att i de frågor där andelen är mindre av de som bedömer att det finns 

en viss eller hög beredskap kommer först och i stigande ordning större andelar.  

 
Tabell 3. Beredskap att starta ANDT/BRÅ-relaterade aktiviteter i din kommun andel som svarat (Hög/Viss 

beredskap). Andel i procent. 

 

Södra Lappland 

2018 

Småkommuner 

2016 

Avsätta lokala ekonomiska resurser för ANDT/BRÅ-arbetet i kommunen 65 40 

Utveckla policyer som är specifika för eller relaterade till det ANDT/BRÅ-arbetet i kommunen 66 60 

Säkra stöd (beslut, förankring, prioritet osv) för ANDT/BRÅ-arbetet från lokala beslutsfattare 67 48 

Fastställa tillgängliga resurser för ANDT/BRÅ-arbete (personalmässiga, ekonomiska, 

organisatoriska 69 48 

Använda information från behovs-utvärderingar för att planera program och policyer för 

insatserna i ett ANDT/BRÅ -arbete 72 55 

Identifiera vilka hinder mot ett ANDT/BRÅ-arbete som finns i kommunen 72 62 

Utveckla en strategisk plan för att lösa problemen med ANDT/BRÅ-arbete i kommunen 77 55 

Förbättra de insatser och program som finns för ANDT/BRÅ-arbete 81 76 

Samla in data som beskriver ANDT/BRÅ-relaterade problem i kommunen 82 68 

Utveckla lämpliga program och strategier som är anpassade till olika lokala förhållanden i ett 

ANDT/BRÅ-arbete 82 60 

Öka kommunens uppmärksamhet om ANDT/BRÅ-arbetet 88 50 

Samverka med organisationer som arbetar med att förebygga andra typer av problem (folkhälsa, 

föräldrastöd) 89 81 

Sammankalla till möten i kommunen som tar upp frågor om insatser i ANDT/BRÅ-frågor 92 75 

 

Av tabellen framgår att de frågor som relaterar till resurser (ekonomiska, personella, 

organisatoriska) och strukturellt stöd (stöd från lokala beslutsfattare, formulera policys) för ett 

förebyggande/främjande arbete utgör de områden där kommunerna uppfattas ha minst 

beredskap för att sätta igång med förebyggande aktiviteter. Däremot anser betydligt större 

andelar att det finns en viss eller hög beredskap för att förbättra insatser och program, samla 
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in data och utveckla lämpliga program anpassade till lokala förhållanden, öka 

uppmärksamheten kring ANDT/BRÅ-arbete, samverka och sammankalla till möten som tar 

upp frågor kring insatser i ett förebyggande arbete. En möjlig tolkning av detta utfall är att det 

speglar dels en upplevd frånvaro av tillräckligt politiskt och strategiskt stöd och knapp 

resurstilldelning från den kommun där man är verksam. Däremot uppfattar man situationen 

som bättre när det kommer till kunskaper om ANDT/BRÅ-arbete och operativt arbete i 

samverkan. Detta får också stöd i de intervjuer som genomförts genom att man uppger att 

man saknar en styrgrupp som skulle kunna vara ett både strategiskt och organisatoriskt stöd 

för arbetet och som mottagare av de resultat som ett det förebyggande arbete ger. Flera av de 

intervjuade menade att en sådan styrgrupp också kan bidra till att synliggöra betydelsen och 

nyttan av förebyggande aktiviteter. Av intervjuerna framgår också att man på ett operativt 

plan bedömer sig ha en god samverkan med olika aktörer i kommunen, tex områdespoliser, 

andra kommunala aktörer, tex skola och fritid men också olika föreningar. 

 

Jämför man ”Södra Lappland” med ”Småkommuner” så är den generella bilden att man i det 

förstnämnda utvecklingsarbetet kommit längre med sin beredskap att starta ANDT/BRÅ-

förebyggande aktiviteter. Det finns dock likheter i svarsmönstren mellan dessa 

utvecklingsarbeten genom att beredskapen är lägst vad gäller ekonomiska resurser och att stöd 

från lokala beslutsfattare och högst vad gäller operativt förebyggande arbete. 

 

Begränsande faktorer avseende att främja ett förebyggande arbete 
 

När det gäller faktorer som uppfattas begränsa eller utgöra hinder för att främja ett 

ANDT/BRÅ arbete i kommunerna är skillnaderna mindre mellan ”Södra Lappland” och 

”Småkommuner” jämfört med utfallet avseende beredskapen att starta förebyggande 

aktiviteter. I tabell 4 nedan framgår i vilken utsträckning som olika faktorer anses hindra 

utvecklingen av ett ANDT/BRÅ-arbete. Svaren på frågorna som redovisas i tabell 4 är 

sorterade efter i vilken utsträckning de bedöms vara ett hinder i stigande ordning inom ”Södra 

Lappland”. 
 

Tabell 4. Faktorer som begränsar eller utgör ett hinder för att främja ett ANDT/BRÅ-arbete i kommunen 

(Stort/Måttlig hinder). Andel i procent. 

 

Södra 

Lappland 2018 

Småkommuner 

2016 

Otillräckliga kunskaper om effektiva strategier för ANDT/BRÅ-arbetet 45 58 

Det saknas en strategisk plan (ex övergripande utvecklingsplan för kommunen) som 

ger möjlighet att arbeta med ANDT/BRÅ-insatser 47 48 

Brist på samordning bland organisationer och grupper 50 73 

ANDT/BRÅ-arbete anses inte vara ett problem som måste prioriteras i vår kommun 50 43 

Brist på personal som kan anpassa program och andra insatser inom ANDT/BRÅ-

området till lokala förhållanden 55 63 

Brist på utbildad/kompetent personal 58 53 

Brist på samförstånd om hur det ANDT/BRÅ-främjande arbetet ska läggas upp, 

planeras eller struktureras 59 50 

Bristande politiskt stöd för ANDT/BRÅ-arbetet 59 63 

Brist på ledarskap 64 55 

ANDT/BRÅ-arbetet står och faller med personligt engagemang hos enskilda 

medarbetare i kommunen 65 78 

Bristande stöd för att ANDT/BRÅ-arbete är en viktig fråga i kommunen 67 65 

Ansvaret för ANDT/BRÅ-arbetet vilar på en person och inte en varaktig funktion 

inom den kommunala organisationen 67 70 

Begränsade ekonomiska resurser för att arbeta med ANDT/BRÅ-frågor i kommunen 72 80 
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De faktorer som i minst utsträckning anses utgöra ett hinder eller begränsar ett ANDT/BRÅ-

arbete är otillräckliga kunskaper, avsaknad av strategisk plan för arbetet, brist på 

samordning bland organisationer och grupper, och att BRÅ/ANDT-arbete inte anses vara ett 

problem som måste prioriteras. Detta kan tyckas motsägas av att större andelar uppfattar att 

det finns en brist på samförstånd hur det förebyggande arbetet skall läggas upp, planeras och 

struktureras, bristande politiskt stöd och bristande ledarskap. Om man relaterar detta utfall 

till det som framkommit från intervjuer med de olika aktörerna kan detta tolkas som att man 

på ett operativt plan, dvs bland samordnare och i samordningsgrupper upplever sig sakna ett 

politiskt och strategiskt stöd från den egna kommunen. Här upplever man istället att 

samverkan med och stöd från Polismyndighet, Länsstyrelse och Brå har varit värdefullt för att 

också få en större förståelse från ledande företrädare från den egna kommunen, att det 

förebyggande arbetet har fått ett ”starkare mandat”.  

 

De faktorer som i störst utsträckning anges vara begränsande eller ett hinder för ANDT/BRÅ-

arbete är att ett sådant står och faller med personligt engagemang hos enskilda medarbetare i 

kommunen, vilar på en person och inte en varaktig funktion, begränsade ekonomiska 

resurser. Det som lyfts fram vilket också avspeglas i intervjuerna är att ANDT/BRÅ-arbetet 

har en svagare förankring i kommunerna genom att det inte är prioriterat på samma sätt som 

lagstadgade kommunala verksamhetsområden. ANDT/BRÅ-arbetet i de lokala 

samordnartjänsterna utgör ofta ett mindre uppdrag tillsammans med flera andra 

arbetsuppgifter och samordnarna har därmed en tämligen begränsad tid för uppdraget. Den 

lokala samordningen och insatser bygger således på en vanligtvis begränsad tid som 

kompenseras med personligt engagemang från den lokala samordnaren. I enkätstudien 

framkommer också kommentarer från politiska företrädare som visar på en medvetenhet om 

detta men framhåller att man också har andra verksamhetsområden som måste prioriteras 

inom ramen för en ansträngd kommunal budget. 

 

Sammanfattande diskussion 
 

Om man sammanfattar utfallet av enkätstudien, kommentarer som fanns i denna, och från 

intervjuer genom att relatera det till de tidigare nämnda dimensionerna framgår följande: 

 

I den första dimensionen som handlar om det genomförs ANDT/BRÅ- insatser i kommunen 

och om det finns operativa samverkansgrupper och strategiska grupper så är bilden att det 

görs tämligen omfattande insatser relaterat till de resurser och möjligheter man har. Man har 

operativa samverkansgrupper i vilka man förbereder olika insatser och en samverkan kring 

dessa. När det kommer till strategiska grupper som skall vara drivande i det främjande och 

mot vilken lokala samordnare kan förmedla lägesbilder, resultat etc och få stöd i 

ANDT/BRÅ-frågor så finns det i någon kommun en sådan grupp, men är inte aktiv, medan 

det i andra kommuner saknas en sådan grupp. 

 

Den andra dimensionen om det finns kännedom om insatserna i kommunen så finns en sådan 

framförallt i de lokala samverkansgrupperna. Kännedom finns också hos en del politiker och 

kommunala tjänstemän. Kännedomen omfattar framförallt medborgarlöften och 

avtalssamverkan med Polismyndigheten, medan tidigare och annat förebyggande arbete inte 

tycks vara känt i samma omfattning enligt intervjuerna. Detta varierar i viss mån mellan 

kommunerna beroende på hur det förebyggande arbetet tas emot i kommunen. I en del 

kommuner rapporteras uppföljningar av förebyggande/främjande insatser till en enskild 

tjänsteman, i andra kommuner bereds samordnare möjlighet att presentera 

främjande/förebyggande arbete en gång per år för ledande politiker ”som visar intresse och 
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engagemang vid detta tillfälle, men jag upplever att det svalnar”, medan man i en annan 

kommun informerar en mindre grupp tjänstemän, och i en tredje återför till kommunstyrelsens 

arbetsutskott. Möjligen påverkas kännedomen om arbetet av höstens val där en del politiker 

har bytts ut vilket kan påverka i vilken utsträckning som det förebyggande/främjande arbetet 

är känt.  

 

Den tredje dimensionen avseende ifall det finns ett engagemang från ledande kommunala 

företrädare framgår av enkät, kommentarer i denna och i intervjuer att man önskar sig ett 

starkare sådant engagemang. Det finns en viss spännvidd mellan kommunerna där man tycker 

att det finns ett visst engagemang som uppstod kring arbetet med medborgarlöften och 

samverkansöverenskommelser medan man i andra kommuner upplever sig sakna ett sådant 

engagemang. Det finns dock exempel på att man i en kommun har börjat få ett politiskt gehör. 

Detta hänger sannolikt samman med vilka kunskaper och förståelse som ledande kommunala 

företrädare har om främjande och förebyggande arbete och de effekter ett sådant arbete kan ha 

i en mindre kommun. I såväl enkätkommentarer som i intervjuer önskar man större kunskaper 

och förståelse för det främjande och förebyggande arbetet från ledande kommunala 

företrädare.  

 

I dimensionen om det finns samverkan, samarbete och samsyn kring förebyggande arbete i 

kommunen så framgår att man inom de lokala samverkansgrupperna anser sig ha det. När det 

gäller den samverkan och samarbete som kommunerna via sina lokala samordnare har haft 

med Polismyndigheten Nord, Länsstyrelsen i Västerbotten och Brå så beskrivs den som att ha 

utvecklats till att bli ömsesidigt god enligt samtliga aktörer. Från kommunernas sida framhålls 

kommun och områdespolisens betydelse både på ett strategiskt plan (kommunpolis) men 

också på ett operativt plan (områdespolis) som man menar är viktiga både för planering och 

genomförande av olika insatser. De lokala samordnarna beskriver också att Västerbottens 

Länsstyrelse är en viktig samverkanspartner genom sitt arbete med att regelbundet träffa 

kommunerna och diskutera/informera om metoder och nyheter avseende förebyggande och 

främjande arbete, samt att ordna regionala konferenser vilket man bedömer ge värdefulla 

kunskaper för sitt arbete. Länsstyrelsen har också tillskjutit resurser så att lokala samordnare 

har kunnat delta på nationella konferenser med framförallt brottsförebyggande innehåll, vilket 

varit mycket uppskattat. Även Brå:s roll lyfts fram hos samordnarna som värdefull. Dels 

genom kunskapshöjande insatser som utbildning i orsaksanalys, samverkan, lägesbeskrivning, 

medborgardialog och EST, men också genom Brå:s nationella konferens som man anser varit 

både kunskapshöjande, inspirerande och inneburit möten och gemensam reflektion med 

aktörer från andra delar av landet runt främjande/förebyggande arbete.  

 

I den sista dimensionen om det finns resurser tillgängliga i kommunen framgår av enkätsvar, 

kommentarer i enkät och i intervjuer med samtliga aktörer dessa kunnat vara större med 

avseende på den tid som samordnarna har inom sin tjänst för det ANDT/BRÅ-förebyggande 

uppdraget. En annan aspekt handlar om begränsade medel för exempelvis 

informationsinsatser, engagera föreläsare eller liknande. Det finns också exempel på hur 

lokala samordnare söker sponsring i samband med förebyggande insatser vid exempelvis 

skolavslutningar. Det finns emellertid en variation mellan kommunerna där en av 

kommunerna har avsatt mer tid för den lokala samordnaren i dennes tjänst för ANDT/BRÅ-

förebyggande arbete och även ekonomiska resurser.   

 

Inom ramen för Södra Lappland har man också skapat resurser gemensamt mellan 

kommunerna genom den samverkansgrupp i vilken de lokala samordnarna ingår och som de 

själva tagit initiativ till och där man möts ett par gånger per år. I gruppen sätter man själv 
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dagordningen och får tid för att diskutera frågor som man bedömer som angelägna för ett 

ANDT/BRÅ-förebyggande arbete. Detta upplever samtliga samordnare som något som 

stärker deras arbete eftersom man vid regionala konferenser eller gemensamma möten inom 

ramen för Södra Lappland inte haft tid att diskutera gemensamma angelägenheter på samma 

sätt eftersom dagordningen redan var satt. Gruppen samverkar också när det gäller 

trygghetsundersökningar och skolenkät där samordnaren som har mer tid i sin tjänst gör 

förarbeten med enkätverktyg och datainsamling medan analys görs av respektive kommunal 

samordnare. Samordningsgruppen betraktas också vara värdefull som ett stöd för 

samordnarna genom att de är tämligen ensamma i sina respektive kommuner i det 

samordnande och förebyggande uppdraget och kan i samverkansgruppen ha en gemensam 

kollegial reflektion och ”kunskapande”. 

 

Främjande och hindrande faktorer för ANDT/BRÅ-förbyggande arbete i Södra Lappland 
 

I detta avsnitt presenteras resultaten från de intervjuer som genomförts med de lokala 

samordnarna, representant från Polismyndighet och Länsstyrelsen Västerbotten. 

Redovisningen av hur utvecklingsarbetet Södra Lappland har uppfattats utgår från två teman, 

implementering och struktur och kunskapsbaserat arbete och samverkan. Under dessa teman 

presenteras vad som upplevts vara främjande för det förebyggande arbetet och sådant som 

man upplevde kan förbättras. 

 

Implementering och struktur 
 

Initieringen av ”Södra Lappland” utgick i viss mån från erfarenheterna från utvecklingsarbetet 

i ”Småkommuner” som genomfördes under 2016. I det arbetet ingick Länsstyrelserna i Norr 

och Västerbotten och arbetet hade utvidgats från förebyggande ANDT-arbete till att också 

omfatta brottsförebyggande arbete. Länsstyrelserna tog också kontakt med Brå som kom att 

följa arbetet som ett möjligt ”gott exempel”. Parallellt med detta sjösattes Polismyndighetens 

nya organisation och dåvarande kommunpolis för området södra Lappland sökte stöd hos 

polisens utvecklingsenhet i arbetet med att åstadkomma samverkansavtal med de 

kommunerna som ingår i området. Detta växlade upp till ett nytt ut utvecklingsarbete ”Södra 

Lappland” där Länsstyrelsen i Västerbotten ingår, Polismyndighetens utvecklingsavdelning 

och Brottsförebyggande rådet, samt kommunerna. Av intervjuerna framgår att nämnda aktörer 

hade lite olika utgångspunkter för arbetet. Brottsförebyggande rådets ambition var att få till en 

struktur för det brottsförebyggande arbete i kommunerna som bygger på modellen med 

samverkansöverenskommelser, medborgardialoger, medborgarlöften, förebyggande insatser, 

uppföljning och utvärdering av arbetet. Utvecklingsarbete Södra Lappland var för Brå ett 

avgränsat projekt i syfte att implementera nämnda struktur. För Polismyndigheten handlade 

det om att under en period utveckla sina strategiska och operativa roller i det 

brottsförebyggande arbetet i södra Lappland, ett arbetssätt som skulle integreras i en ordinarie 

och varaktig verksamhet. Länsstyrelsens perspektiv vara att utvecklingsarbetet skulle utnyttja 

befintliga strukturer för ett förebyggande arbete, utveckla och stärka dessa, där också BRÅ-

frågor skulle ingå. Av intervjuerna med lokala samordnare men också i kommentarer i enkät 

upplevdes detta som att man inte var riktigt på det klara med vilka målsättningar som ”Södra 

Lappland” hade för kommunerna. Efterhand under arbetets gång tolkade kommunala 

företrädare ambitionen med utvecklingsarbetet som stödjande och stärkande för det lokala 

förebyggande arbetet, och som man uppskattade i kommunerna genom att man menade att det 

stärker förebyggande arbete. 

 



12 

 

Av intervjuerna framgår ett par aspekter som kan vara värda att reflektera över och som 

relaterar till denna implementeringsfas. Den första är att ambitionen att bygga in BRÅ-arbetet 

i redan befintliga strukturer för ANDT-arbete är god, eftersom ANDT/BRÅ är näraliggande 

områden och där det redan finns en samverkans - och förebyggarkompetens i kommunerna, 

framförallt hos de lokala samordnarna som redan var på plats. Det är emellertid viktigt i 

initieringsfasen att det kommande utvecklingsarbetet kommuniceras till och inkluderar de 

lokala samordnarna. Av intervjuerna framgår att de initiala kontakterna mellan kommun och 

aktörer som driver implementeringen av ett nytt arbetssätt inte alltid inkluderat samordnare 

som i sin tur upplevt att det ”landar plötsligt” och ”rör om” i redan befintligt förebyggande 

arbete, istället för att beredas möjlighet att successivt integrera det nya arbetssättet i den 

befintliga förebyggande strukturen. Den lokala samordnaren har en viktig sammanhållande 

funktion för det förebyggande arbetet som sker i små kommuner och bör därför vara med i 

initiala skeden i frågor som handlar om förebyggande arbete, såväl vid implementering av nya 

metoder som under ordinarie arbete och i kontakter med externa aktörer på det förebyggande 

området.  

 

I samverkanshandboken avseende initiering av förebyggande BRÅ-arbete ryms inte denna 

aspekt med att inkludera befintliga eller utgå från redan befintliga strukturer som finns i 

kommunen. Möjligen beror detta också på att olika nyckelpersoner hos de myndigheter som 

drev utvecklingsarbetet bytte uppdrag ut under initieringsfasen och det gick en period utan att 

dessa kunde ersättas. Av intervjuerna framgår att man upplevde detta som att 

utvecklingsarbetet tog en paus under vilken man ”hinner glömma vad det egentligen skulle 

handla om”. Efterhand och parallellt med detta skulle de nya myndighetsföreträdarna sätta sig 

in i utvecklingsarbetet och etablera kontakter med de kommuner man skulle samverka med. 

 

Samordningsfunktionen är viktig i en förebyggande struktur i små kommuner eftersom man 

har en sammanhållande och sammankallande funktion för allt förebyggande arbete medan 

man i större kommuner inte sällan har en samordnare för respektive område, exempelvis Brå, 

ANDT, och folkhälsa. Inte sällan har samordnarna en både strategisk och operativ roll i 

småkommuner. Strategiskt med uppdrag att kartlägga, analysera, planera och utforma 

genomförandeplaner, följa upp och återföra resultat till andra kommunala företrädare, men 

också en operativt genom att vara med och genomföra insatser. Av intervjuerna framgår också 

att man måste bygga sitt förebyggande arbete med avseende på samverkan på ett delvis annat 

sätt jämfört med större kommuner, exempelvis med andra lokala aktörer som kyrkan och 

föreningar, ”man måste kroka arm med de som brinner för en verksamhet” och därmed skapa 

lokala resurser för förebyggande arbete. När det gäller att skapa resurser bör också den 

tidigare nämnda samordningsgruppen framhållas som de lokala samordnarna på eget initiativ 

bildat. I detta sammanhang bör det nämnas att de lokala samordnarna ofta har andra uppdrag i 

sin tjänst och den tid som är vikt för samordningsfunktionen är tämligen begränsad.   

 

En styrka med utvecklingsarbetet ”Södra Lappland” är ändå att man efterhand tagit tillvara på 

befintliga strukturer för främjande/förebyggande arbete i vilket man i samverkan med 

kommunerna implementerat ett brottsförebyggande arbete. Det finns dock ett par lärdomar 

man göra om initiering av nya förebyggande insatser och metoder. En är att tidigt inkludera 

och kommunicera med lokala samordnare i de första kontakterna med den kommun som man 

skall bygga samverkan. Detta för att man skall kunna integrera och samordna de nya 

förebyggande metoderna med redan befintligt förebyggande arbete.  I det fortsatta arbetet bör 

de lokala samordnarna vara den man kontaktar i första hand som får föra ärendet vidare i den 

kommunala organisationen ifall det behövs. På detta sätt tillvaratar man den kompetens, 

kunskaper och kännedom om lokala förhållanden som de lokala samordnarna besitter, vilket i 
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sin tur stärker införande och utveckling av förebyggande insatser och metoder. En annan 

aspekt av sådant som kan behöva utvecklas är att den tid som samordningsfunktionen har 

avsatt i samordnarnas tjänster. Den är idag tämligen begränsad i nästan samtliga kommuner, 

samtidigt som fler förebyggande uppdrag skall samordnas.  För att kunna utveckla ett 

förebyggande arbete i samverkan bör samordningsfunktionen stärkas genom att tillskjuta mer 

tid i förhållande till samordningsuppdragets omfattning. En annan lärdom när det gäller 

strukturen på det förebyggande arbetet och som framkommer i intervjuerna är den tidigare 

nämnda frånvaron av lokala styrgrupper för det förebyggande arbetet, i vilka ledande politiker 

och tjänstemän är representerade. I kommuner där en sådan grupp saknas är det viktigt att en 

sådan formeras för att stärka förebyggande arbete. Möjligen kan man bygga på någon redan 

befintlig grupp eller utveckla en grupp som är anpassad till kommunens lokala förutsättningar. 

Det viktiga är att gruppen kan stötta och driva på ett förebyggande arbete och förankra arbetet 

i kommunala processer och budget. 

 

Kunskapsbaserat arbete och samverkan 
 

Det andra temat handlar om man arbetar kunskapsbaserat genom att man har kartlagt och 

analyserat ANDT/BRÅ-situationen och vilka förutsättningar man att arbeta förebyggande. I 

samtliga kommuner har man gjort analyser genom medborgardialoger, gemensamma 

lägesbilder i samverkan med polismyndigheten mot vilka man tecknat 

samverkansöverenskommelser och formulerat medborgarlöften. Man har utvecklat det 

kunskapsbaserade arbetet genom att ha tagit del av olika utbildningsinsatser om orsaksanalys, 

struktur för samverkan, EST, konferenser och annat utbildnings och faktamaterial. Dessa 

insatser har varit uppskattade hos kommunerna, särskilt de som anknyter till analys av 

ANDT/Brå-situation och orsaksanalys som man menar har tillfört nyttig och användbar 

kunskap. Kartläggningsarbetet har också utvecklats genom lägesbilder och att man börjat 

genomföra lokala trygghetsundersökning som man fogat till sitt tidigare kartläggningsarbete 

ffa inom ANDT. Av intervjuerna framgår dock att den modell för att bygga samverkan och 

som beskrivs i ”Samverkansboken” uppfattades av de kommunala samordnarna att vara 

anpassad för större kommuner än de i södra Lappland med större ekonomiska och personella 

resurser, samt att man till stor del redan har en befintlig struktur att utgå ifrån. Däremot 

bedömde man att den innehöll värdefulla insikter kring struktur och systematik i 

förebyggande arbete som man sedan kan anpassa till ett lokalt sammanhang, exempelvis hur 

man kommunicerar kring förebyggande arbete. En annan kunskapsfråga anknyter till det som 

kom fram i enkäten men också i intervjuerna som handlar om hur ledande kommunala 

företrädare prioriterar ett förebyggande arbete. Uppfattningen var att graden av ”politikens 

kunskaper” om förebyggande arbete var av betydelse för hur pass prioriterat det förebyggande 

arbetet var i kommunen. 

 

När det gäller samverkan mellan aktörer i förebyggande arbete finns ett par främjande 

faktorer som gynnar ”samverkandet” i sig men också de resultat som åstadkoms via det 

gemensamma arbetet. En aspekt är vilka ömsesidiga förväntningar som de samverkande 

parterna riktar mot varandra, dvs vilka resurser och möjligheter man besitter och vad man kan 

samverka om. Detta är inte alltid tydligt trots initiala möten och gemensamma reflektioner 

kring vad som är möjlig att genomföra och uppnå i det gemensamma arbetet vilka nämndes 

ovan. För att inte samverkan skall försämras eller upphöra behöver man kunna anpassa 

arbetssätt i förhållande till varandra. Ett exempel i Södra Lappland är att man anpassade 

tidsperspektivet avseende medborgarlöften och förlängde dessa från 1 år till 2 år för att 

anpassa arbetet till kommunernas förutsättningar att arbeta utifrån medborgarlöften. Av 

intervjuerna framgår också en att en ömsesidig tillit växt fram mellan aktörerna som upplevs 
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stärka det förebyggande arbetet och kommunerna är i många avseenden tillfredsställda med 

den samverkan man haft inom Södra Lappland.  

 

I intervjuerna framkom aspekter inom detta område som kan möjligen kan ses som lärdomar. 

En anknyter till kunskaper och handlar om att kunna tillhandahålla någon form av kunskaper 

eller kompetensutveckling till politiker och ledande tjänstemän vilket skulle kunna stärka och 

prioritera det förebyggande arbetet. En viktig anledning till detta är att politiker byts ut i 

samband med val vilket ”tajmat” samverkansöverenskommelser men också att det i små 

kommuner inte sällan är en ganska stor personalomsättning avseende ledande tjänstemän.  I 

detta sammanhang bedömdes Brå, Polismyndighet och Länsstyrelsen vara de aktörer som kan 

utforma eller förmedla redan befintliga utbildningar, samt erbjuda och genomföra dessa inom 

ramen för ett utvecklingsarbete. En andra lärdom handlar hur man skall jobba med samverkan 

framgent och som baseras på erfarenheterna och som lyftes i intervjuerna. Det man uttryckte 

var en önskan om att kommunerna själva skulle kunna få ett större utrymme eller möjlighet att 

själva få formulera olika frågeställningar kring att utveckla ett förebyggande arbete utifrån 

vilka man sedan kan samverka med myndigheter. Vanligtvis upplever man det motsatta att 

myndigheter står för en problemformulering kring vilken insatser utformas, implementeras 

och genomförs i ett förebyggande arbete, som inte alltid är det som på ett lokalt plan bedöms 

vara det nödvändigaste eller viktigaste utifrån kunskaper om det lokala sammanhanget. På det 

lokala planet upplever man ibland att utomstående aktörer kan få eller ta sig ett 

tolkningsföreträde som i sin tur kan begränsa en samverkan. Det man förefaller efterlysa är ett 

delvis annorlunda gemensamt förhållningssätt mellan kommuner och stödjande aktörer som 

exempelvis myndigheter när man är i samverkan.  Detta bygger på att ta tillvara på de 

kunskaper som finns lokalt i kommuner och som får ta plats i ”problemformulering” kring 

förebyggande arbete. Möjligen kan man beskriva detta som en förskjutning av perspektivet 

där myndigheter betraktas som möjliggörare för kommunernas förebyggande arbete och 

mindre som leverantör av färdiga lösningar och tjänster.  

  

Avslutande diskussion 
 

Syftet med denna utvärdering var dels att få ett underlag för att bedöma hur lång eller moget 

det förebyggande arbetet kan sägas vara efter det utvecklingsarbete som ”Södra Lappland” 

har varit, genom en anpassad och förenklad variant av en ”community readiness”-enkät. Ett 

annat syfte var att via intervjuer med företrädare för kommuner och myndigheter få reda på 

vad som upplevts varit främjande för utvecklingsarbetet.   

 

Om man ser till resultaten från enkätstudien och jämför Södra Lappland med näraliggande 

utvecklingsarbetet ”Småkommuner” så tycks det förstnämnda utvecklingsarbetet kommit 

längre eller vara mer moget i sitt förebyggande arbete vid ungefär samma fas i 

utvecklingsarbetet. Orsaken till detta har delvis att göra med att man kunna ta tillvara 

erfarenheterna från ”Småkommuner”, exempelvis genom att utveckla ”läromedel” som 

orsaksanalys och samverkansboken samt andra kunskapsinsatser. En annan orsak är sannolikt 

att Polismyndigheten har kommit längre med sitt arbete att utveckla uppdraget och finna roller 

för kommun och områdespolis i arbetet med samverkansöverenskommelser. I samband med 

”Småkommuner” var den nya polisorganisationen nyligen sjösatt och man var i en 

initieringsfas med att få den nya organisationen på plats. Samtliga kommuner har idag 

samverkansöverenskommelser och medborgarlöften och har en god samverkan med 

Polismyndigheten avseende brottsförebyggande arbete, särskilt samverkan med kommun och 

områdespolis framhålls. Man bedömer sig ha ett gott stöd från och samverkan med 

Länsstyrelsen i Västerbotten avseende ANDT/BRÅ-förebyggande arbete.  
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Av enkäten framgår dock att utvecklingsarbetet behöver fortsätta stärkas på områden som 

anknyter till prioritering av förebyggande arbete bland ledande företrädare för politiker och 

tjänstemän i kommunen, aktiva och drivande styrgrupper, men också att tillskapa mer resurser 

för det förebyggande arbetet, både strategiskt och operativt. Intervjuerna bekräftar denna bild 

som enkäten visade. Av intervjuerna framgick fler områden som kan stärkas ytterligare, ett 

viktigt sådant är de lokala samordnarnas förutsättningar med vanligtvis relativt begränsad tid 

för sitt samordningsuppdrag i sin tjänst som också innehöll flera andra uppdrag. En annan 

aspekt var hur utvecklingsarbetet initierades där samordnarna borde ha inkluderats redan 

inledningsvis samt att utvecklingsarbetet skulle ha kommunicerats tydligare från början för att 

kunna tillvarata befintliga kunskaper och strukturer på bästa sätt.  

 

När det gäller samverkan mellan kommunerna så kan det arbetet stärkas ytterligare och 

kanske utgå från den samverkansgrupp som de lokala samordnarna utvecklat. Man samverkar 

redan i gruppen kring trygghetsundersökningar och analys. Möjligen kan denna samverkan 

utvecklas till att göra andra gemensamma insatser, exempelvis vid större arrangemang i 

regionen, anpassa befintliga metoder till det sammanhang som små kommuner utgör, dela på 

kostnader genom att genomföra gemensamma insatser. Förebyggargruppen skulle kunna vara 

det forum i vilket man formulerar bilden av framtida lokala utvecklingsbehov inom södra 

Lappland och som ”externa” aktörer kan samverka med utöver de enskilda kommunerna.  

 

Avslutningsvis har utvecklingsarbetet stärkt det förebyggande ANDT/BRÅ-förebyggande 

arbetet i södra Lappland och stärkt samverkan mellan de olika aktörerna flera avseenden, men 

det finns aspekter av både förebyggande insatser och samverkan som kan utvecklas 

ytterligare.  
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Bilaga 1.  

 

 
 

 

Betraktar man enbart ”Södra Lappland” och relaterar resultaten från enkäten till den 

utvecklingstrappa som beskriver mognadsgraden av ett förebyggande arbete kan ”Södra 

Lappland” betraktas att befinna sig på samtliga de steg som beskrivs nedan, beroende på 

vilken kommun eller dimension av förebyggande arbetet man väljer att relatera till de olika 

stegen i trappan och där de tre högsta mognadsgraderna operationaliserats enligt nedan: 

 

 

9. Breda och fördjupade kunskaper om förekomst, orsaker och följder av ANDT/BRÅ-

problem. Uppföljning och utvärderingar guidar fortsatta insatser och arbete. 

 

8. Struktur för förebyggande insatser finns, insatser genomförs med rimliga (beprövade 

metoder), arbetet får stöds/inkluderar flera olika aktörer. Data/information om ANDT/BRÅ-

situation ”uppdateras” regelbundet (tex lägesbeskrivningar) 

 

7.Arbetet med förebyggande ANDT/BRÅ-insatser stöds av lokala beslutsfattare, politiker och 

tjänstemän. Samordnare och ”medaktörer” har kunskaper/kompetens att arbeta förebyggande 

 


