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Steg i rätt riktning – bevakningsföretaget  

2020-03-122

• Vi försökte slå samman EST med våra s k bevakningsmöten (som handlar 
mycket om lås-larm-störningar i kommunens lokaler/verksamheter)

• Det slog ganska väl ut, men blev ingen fullträff

• Vårt bevakningsföretag såg däremot nyttan av att vara en del av EST och 
deltar numera i våra varannanveckasmöten



Steg i rätt riktning – seniorboendena 

2020-03-123

• Flera fall av åldringsbrott senaste åren – personer har tagit sig in 
olovandes, ibland påstått sig komma från hemtjänsten eller kyrkan.

• Stölder och även våld har förekommit – stor otrygghet för samtliga 
boende

• Utsatta seniorboenden: ett i vårt utsatta område Tjärna Ängar, ett på 
Hagalund nära centrum

• Grannsamverkan i kombination med andra åtgärder – t ex låsbyten

• Regelbundna besök av kommunpolis tillsammans med representant för 
Tunabyggen 



Steg i rätt riktning – strategisk utveckling 
av kommunens bf-arbete

2020-03-124

• Få in ”allt” bf-arbete i samma beslutsstruktur

• Styrgrupp och ledningsgrupp – beslutsmandat 

• Ett antal beredningsgrupper: SIG, EST, VBE, HTL – som rapporterar till samma 
ledningsgrupp

• Fördelar: 

• Överbrygga det motstånd mot EST som fortfarande finns i delar av organisationen

• EST lägesbilder blir basen för arbetet i övriga beredningsgrupper

• Samma styrning för flera aktiviteter – bättre överblick

• Flexibilitet – nya aktiviteter kan enkelt läggas in i samma struktur

• Nackdelar:

• ???



Hantering av ett akut ärende

2020-03-125

• En grupp ungdomar drog runt på stan och terroriserade andra 
ungdomar – våld, rån etc.

• Problemet blossade upp hastigt och fick snabbt genomslag i media

• Vi sammankallade ett extra EST-möte

• Vi identifierade tre frågor att hantera: gärningspersonerna, brottsoffren 
och ryktesspridning

• Utan att tumma på sekretessen kunde vi beskriva för varandra vad som 
skett och vilka åtgärder som vidtagits av olika aktörer

• Vi fick därmed snabbt fram en gemensam lägesbild som var till nytta för 
de aktörer som var närmast involverade – IFO, skolan, Fältgruppen…

• Problemet kunde snabbt stävjas tack vare snabba och korrekta insatser

• Frågan om ryktesspridning viktig att hantera även fortsättningsvis



Fler akuta ärenden

2020-03-126

• Blottare i farten i ett område, nyttjade tät vegetation och trasig 
belysning för sina ”aktiviteter”. Tack vare EST gick det snabbt att komma 
igång med trädbeskärning, buskröjning och reparation av belysning i 
området.

• Anlagda bränder av mindre omfattning – hyresvärd och 
bevakningsföretag har kunnat styra sina resurser för att motverka detta, 
tack vare gemensam lägesbild.



Framgångsfaktorer

2020-03-127

• Vi är uthålliga och envisa!

• Vi ser själva nyttan med EST

• Vi får alltfler att upptäcka nyttan med EST

• Vi håller fast i metoden även i motvind

• Vi gör så gott vi kan i alla lägen


