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 Det brottsförebyggande arbetet i Sverige – nuläge och utvecklingsbehov
 Ny lag – vad innebär lagförslaget om kommunens ökade brottsförebyggande ansvar och vad förväntar  
 sig staten?
 Vilket stöd kan kommunerna få av BRÅ med implementering av den nya lagen kring det brottsförebyggande  
 arbetet?
 Länsstyrelsens uppdrag och stöd till kommunernas i deras brottsförebyggande arbete
 Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i kommunen - hur anpassa kommunens trygghetsarbete  
 utifrån den nya lagen och vad den innebär det i praktiken 
 Gränsöverskridande brottsförebyggande arbete - så samverka mellan alla inblandade aktörer för en tryggare  
 kommun
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TISDAG 8 NOVEMBER

08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås

09:00-09:10 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till konferensens 
moderator

Cecilia Stjernberg 
Gruppledare Socialförvaltningen 
Huddinge kommun

 Cecilia Stjernberg är gruppledare på Öppenvårdsenheten beroende 
på Socialförvaltningen i Huddinge kommun. Hon har lång erfarenhet 
av att arbeta med förebyggande och trygghetsskapande arbete.

09:10-10:00 EXPERTANFÖRANDE

Ny lag – vad innebär lagförslaget om kommunens ökade 
brottsförebyggande ansvar och vad förväntar sig staten?
• Vad innebär Lagen om kommunernas ansvar för 
brottsförebyggande arbete för kommunens arbete enskilt och 
tillsammans med olika samverkanspartners?

• Vad kan du som lokal brottsförebyggare och samordnare 
göra för att möta lagkraven och arbeta strukturerat med 
brottsförebyggande insatser?

• Vilket ekonomiskt stöd kan du få för det trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbetet i och med den nya lagen?

• Vilka andra möjligheter till ekonomisk ersättning finns det? 

Greta Berg
Expert brottsförebyggande
SKR

Greta Berg är jurist och ansvarar för brottsförebyggande frågor 
på SKR. Hon har lång och gedigen erfarenhet av kommunernas 
brottsförebyggande arbete och är medförfattare till boken 
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete. Greta satt med som 
expert i utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar. 

10:00-10:25 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

10:25-11:15 EXPERTANFÖRANDE

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige – nuläge och 
utvecklingsbehov 
• Hur ser kriminaliteten ut idag och hur sker utvecklingen? 
• Så kan kommuner arbeta framgångsrikt med det 
brottsförebyggande arbetet – kartläggning och prioritering av 
insatser utifrån kommunens specifika behov

• Vilket stöd kan kommunerna få av BRÅ med implementering av 
den nya lagen kring det brottsförebyggande arbetet?

Charlotta Gustafsson  
Biträdande enhetschef  
Brottsförebyggande rådet, BRÅ 

Karin Svanberg 
Enhetschef
Brottsförebyggande rådet, BRÅ
 

Karin Svanberg är i grunden utredningssociolog har arbetat med 
kriminalpolitiska frågor sedan mitten av 90-talet. I forskning och 
utredning, men mest med brottsförebyggande frågor i kommunalt 
utvecklingsarbete och nu nationellt stöd till utveckling av arbetet 
på alla samhälleliga nivåer. Charlotta Gustafsson är i grunden 
samhällsplanerare som utvecklat modellen som beskrivs i boken 
om samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete tillsammans med 
Polisen och SKR. Hon arbetar nu mycket med samordningen av 
olika myndigheters brottsförebyggande arbete - allt från avfallsbrott 
och ekonomisk brottslighet till narkotikabrott och våld i nära relation.

11:25-12:15 PRAKTIKFALL

Länsstyrelsens uppdrag och stöd till kommunernas i 
deras brottsförebyggande arbete
• Hur ser Länsstyrelsernas uppdrag ut kring det 
brottsförebyggande arbetet? 

• Vilket stöd kan Länsstyrelserna erbjuda kommunerna? 
• Hur kan man samordna arbetet mellan kommunerna? 

Erik Von Essen
Samordnare situationell brottsprevention
Länsstyrelsen Stockholm

Erik är samordnare brottsprevention på Länsstyrelsen i Stockholms 
län och expert i regeringens trygghetsberedning. Han har även 
mångårig bakgrund inom polisen. Under detta anförande delar 
han med sig av Länsstyrelsen i Stockholm brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete. 

12:15-13:15 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:15-14:00 PRAKTIKFALL

Så säkerställer Malmö ett effektivt förebyggande arbete 
– med hjälp av ett styrsystem
• Hur kan man organisera kommunens brottsförebyggande arbete 
– vår framgångsrika modell 

• Så har vi skapat ett gemensamt ansvarstagande för tryggheten 
mellan kommun, polis, fastighetsägare, civilsamhället och inte 
minst medborgarna genom medborgardialog 

• Systematisk uppföljning - så tar vi reda på vad som fungerar och 
var det är mest effektivt att lägga våra resurser  

• Hur vi anpassar vårt trygghetsarbete utifrån den nya lagen och 
vad den innebär för oss i praktiken 

Mats Glans
Central utvecklingsledare, jur.kand.
Malmö stad

Mats Glans, är jurist i botten och arbetar som central 
utvecklingsledare för lokal utveckling och trygghet vid stadskontoret 
i Malmö stad. Huvudfokus är strategiska utvecklingsfrågor för det 
främjande och förebyggande arbetet mot bl.a. våld och kriminalitet. 
Han utbildar även i Communities That Care (CTC), ett styrsystem för 
att säkerställa kvaliteten i det preventiva arbetet.
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14:10-14:55 PRAKTIKFALL

Så arbetar Botyrka kommun med brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbete i kommunen
• Hur kan man organisera kommunens brottsförebyggande 
arbete? 

• Så har vi tagit ett helhetsgrepp angående brottsförebyggande 
insatser gällande unga för att minska brottslighet i kommunen  

Natasha Engberg
Trygghet- och säkerhetssamordnare
Botkyrka kommun

Natasha är utbildad socionom och arbetar på enheten för 
områdesutveckling, trygghet och säkerhet i Botkyrka kommun. 
Enheten har ett brett fokus och Natasha har sedan 2017 varit 
med och tillsammans med Botkyrkabyggen, Polisen och 
Räddningstjänsten byggt upp dagens EST – Lägesbildsarbete 
som syfta till att effektivt samordna arbetet för trygghet. Det är 
även en del av Botkyrka kommuns brottsförebyggande arbete. 
Vidare arbetar Natasha även med händelsehantering i rollen som 
tjänsteperson i beredskap, krishantering inom kommunen och har 
i sitt arbete fokus på samverkan med myndigheter, näringsliv och 
civilsamhälle.

14:55-15:20 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

15:20-16:05 PRAKTIKFALL 

Gränsöverskridande brottsförebyggande arbete - så 
samverkar vi med lokala föreningar och civilsamhället 
för en tryggare kommun
• Så kan man samverka med bostadsbolag, föreningslivet och 
civilsamhället för att öka trivseln i kommunen utifrån lägesbild

• Så kan man samverka med kommunens bostadsbolag för att 
öka tryggheten i stadens utsatta områden

Anen Makboul  
Brottsförebyggande samordnare  
Haninge kommun

Inger Dahlberg 
Drogförebyggande samordnare
Haninge kommun  

Inger Dahlberg och Anen Makboul har bred och mångårig 
erfarenhet inom det drog- och brottsförebyggande arbetet på såväl 
fältförlagda som strategisk och arbetsledande nivå. 
2019 tilldelades Haninge priset Årets förebyggande kommun som 
av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 
samt priset för Årets trygghetsvandrande kommun av Stiftelsen 
nattvandring.nu. Prisen tilldelades för ett framgångsrikt, inspirerat 
och implementerat förebyggande arbete. En framgångsfaktor 
i arbetet som Inger och Anen samordnar och utvecklat är det 
gränsöverskridande arbetet med fokus på innovativa lösningar, 
förtroendefull och tillitsfull samverkan med det lokala föreningslivet 
inom idrott och kultur. Inger och Anen kommer under sitt föredrag/
seminarium att dela med sig av sina erfarenheter och det Winn, 
Winn koncept de skapat med mål att främja barn- och ungas 
trygghet, hälsa och utveckling.

16:15-17:00 PRAKTIKFALL

Kommunalt arbete mot organiserad brottslighet  
– så minskar vi utrymmet att leva på brott 
• Betydelsen av en lokal lägesbild över den organiserade 
brottslighet för att få ett helhetsgrepp om stadens utmaningar 
och möjligheter

• Så arbetar vi för att den etablerade organiserade brottsligheten 
ska minska och att nyetablering förhindras 

• Myndighetssamverkan mot osund konkurrens, gemensam 
tillsyn och kontroll 

• Hur sätta formerna för ett gemensamt arbete mot 
välfärdsbrott, ekonomisk brottslighet och otillåten påverkan?  

Erika Duvner    
Säkerhetsstrateg
Helsingborg stad 

Lina Andersson
Säkerhetsstrateg
Helsingborg stad  

Erika har en bakgrund inom Polisen och arbetar sedan 2018 
inom kommunal verksamhet med frågor som berör trygghet och 
brottsförebyggande arbete. Hon jobbar sedan 2020 i Helsingborgs 
stad, på stadsledningsförvaltningens enhet för trygghet och 
säkerhet. Enheten har det strategiska uppdraget att leda, utveckla 
och samordna stadens säkerhets och trygghetsarbete. Enheten 
arbetar nära stadens verksamheter och bolag och samverkar 
med externa aktörer. Myndighetssamverkan är en viktig del av 
arbetet för att fullt ut nyttja kommunens möjligheter att bidra till 
ökad trygghet och minskad brottslighet. Lina har även hon en 
bakgrund inom Polisen, senast som analytiker på grova brott. 
Hon arbetar sedan våren 2022 inom kommunal verksamhet, på 
stadsledningsförvaltningens enhet för trygghet och säkerhet. Fokus 
är myndighetssamverkan och det lokala samverkansrådet som 
bland annat genomför operativa insatser för att motverka osund 
konkurrens.

17:00-17:10 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen.  

17:10 KONFERENSEN AVSLUTAS
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Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och 
organisationers förmåga att hantera förändring, växa 
och uppnå goda resultat. Genom att lära känna dig 
och din organisations behov kan vi kontinuerligt 
erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser, events, 
nätverk och konsultativa tjänster som hjälper dig i det 
dagliga arbetet och stärker konkurrenskraften.
Ability Partner verkar på den nordiska marknaden 
utifrån ambitionen att erbjuda evenemang som ger 
mest värde för pengarna samt att ha 100% nöjda och 
återkommande kunder. För mer information om Ability 
Partner eller detta evenemang, kontakta oss via 
telefon 08-694 91 00.
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Kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 2022

Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
 Ta del av det brottsförebyggande arbetet i Sverige – nulägesanalys 
och utvecklingsbehov

 Lyssna till vad det nya lagförslaget innebär om kommunens ökade 
brottsförebyggande ansvar och vad staten förväntar sig

 Få insikt i vilket stöd kommunerna kan få av BRÅ med 
implementering av den nya lagen kring det brottsförebyggande 
arbetet

 Lär dig mer om länsstyrelsens uppdrag och stöd till kommunernas i 
deras brottsförebyggande arbete

 Bli inspirerad av andra kommuners brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete och hur de anpassar sitt trygghetsarbete 
utifrån den nya lagen

 Öka dina kunskaper kring gränsöverskridande brottsförebyggande 
arbete och hur god samverkan mellan alla inblandade aktörer kan 
skapas för en tryggare kommun

 Nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från  
hela landet! Konferenskod: OFF1690

Allmänna villkor
Se vår allmänna villkor på  
www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

Boende
Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på 
boendet om du anger våra koder vid bokning.
STOCKHOLM CITY 
Mornington Hotel - Nybrogatan 53. Tfn 08-507 330 00  
Ange kod: Ability Partner
Freys Hotel - Bryggargatan 12. Tfn 08-506 214 00  
Ange kod: Ability Partner
DJURGÅRDEN 
Hotel Hasselbacken - Hazeliusbacken 20. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: sales@hasselbacken.com. Ange kod: Ability Partner - 
Part
Pop House Hotel - Djurgårdsvägen 68. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: frontdesk@pophouse.se. Ange kod: Ability Partner - Part
STOCKHOLM OCH ÖVRIGA SVERIGE 
Scandic - Se Scandics hemsida för olika hotell. 
Ange kod: D000028081

Anmäl dig idag!
www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

Tid och plats
Konferens 8 november 2022  

Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller  
följa konferensen digitalt via livestream.

Pris konferens
Välj om du vill delta på plats eller digitalt.
Anmäl dig senast 30 september 6.490 kr  1.000 kr i rabatt
Anmäl dig senast 28 oktober 6.990 kr  500 kr i rabatt
Ordinarie pris  7.490 kr

 
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så  
betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.490 kr per person.

Vad ingår?
I konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del  
av streamet material i 30 dagar efteråt.
För dig som deltar på plats ingår även fika och lunch under  
konferensen.

Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.  
Alla priser är exkl. moms och per person

ERBJUDANDEBoka flera personer!  Pris från 5.490 kr


