Oktober 2019
Den första EMBRACE-dagen genomförd, nya modulen EMBRACE Insats
presenterades och priset ”Årets brottsförebyggare 2019” utdelades till Örebro
Bostäder AB!
Den 8 oktober samlades ett 40-tal
användare av EMBRACE på City
konferenscenter i Örebro. De kommuner
som representerades var Botkyrka,
Huddinge, Borås, Sollentuna, Ronneby
och Örebro. Dagen innehöll förutom
presentationer och tips om funktioner
från oss även en förhandsvisning och
presentation av den nya modulen
EMBRACE Insats! HÄR kan du som inte
närvarande vid dagen läsa mer om
EMBRACE Insats. Mer information om
EMBRACE Insats kommer snart och
modulen som är en tilläggsmodul kan
beställas redan nu med leverans under
slutet av året.

EMBRACE-priset ”Årets brottsförebyggare 2019” delades också ut till Örebro Bostäder AB (ÖBO).
Kriterier för att vinna detta pris är att man arbetar systematiskt med EMBRACE samt att man kan
påvisa effekter av arbetet. Motiveringen till årets vinnare löd:
"ÖBO var de som vågade ta klivet och vara
först ut med att testa EMBRACE. De har
sedan dess visat på en imponerande
förmåga att upprätthålla rapportering varje
vecka. De använder verkligen EMBRACE för
att kartlägga, analysera och implementera
insatser och de är på så sätt en central aktör
i Örebro kommuns brottsförebyggande och
trygghetsfrämjande arbete".
Under dagen presenterade bokonsulenterna
Pia Holm Wahlström och Helena Albertsson
från ÖBO hur de arbetar konkret med
EMBRACE i deras organisation och i
samverkan med andra aktörer inom
kommunen. Längre ned i nyhetsbrevet följer
en intervju med Pia och Helena.
Stort grattis till ÖBO!
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Tre minuter av din tid – Om hur vi kan hjälpa din kommun att bli effektivare
Se och sprid denna nya treminutersfilm som visar nyttan av ett kunskapsbaserat brottsförebyggande
arbete och hur EMBRACE möjliggör ett sådant arbete i din kommun. Se filmen HÄR.

Effektivare brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete med ett effektivt ITsystem

Tack vare kontinuerlig rapportering
med EMBRACE blir det tydligt att
denna park upplevs väldigt otrygg
och att skadegörelser, personrån
och droghandel är återkommande,
särskilt kväll- och nattetid.

Parkens problembild blir tydlig i
EMBRACE Insight och kommunen
tillsammans med polisen och andra
berörda diskuterar nu vad det beror
på (orsaksanalys).

Efter orsaksanalys med hjälp av
EMBRACE och resulterande
insatser/åtgärder kan istället parken
upplevas trygg och brottsligheten
minska eller upphöra.
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Bostadsbolag ser stor nytta av EMBRACE!
Intervju med representanter från Örebro Bostäder AB
(ÖBO): Vinnare av EMBRACE-priset ”Årets
brottsförebyggare 2019”!
Pia Holm Wahlström och Helena Albertsson arbetar som
bokonsulenter på ÖBO och har varit involverade i arbetet med
EMBRACE från första start tillsammans med kollegan Peter
Johansson. Pia och Helena säger båda att det är jätteroligt att
deras ihärdiga arbete uppmärksammas i samband med
utdelandet av priset ”Årets brottsförebyggare 2019”.
Örebro kommuns brottsförebyggande arbete sker i samverkan
mellan
polisen,
kommunen
och
det
kommunala
bostadsbolaget Örebrobostäder AB, med fler. Örebro har
sedan 2014 arbetat med arbetssättet Effektiv Samordning för
trygghet (EST). Ett samverkansmöte mellan organisationerna
sker varje torsdag för att ta fram en gemensam lägesbild.
Utifrån den gemensamma identifierade lägesbilden samordnar
aktörerna sedan sina insatser med syfte att minska och förebygga otrygghetsskapande platser och
händelser den kommande veckan. I Örebro genomförs kvartalsanalyser för djupare orsaksanalyser. I
Örebro har man använt EMBRACE som stöd i det här arbetet sedan september 2016.
Något som motiveringen lyfte fram var ÖBOs imponerande förmåga att upprätthålla rapporteringen varje
vecka. Pia och Helena menar på att det är kontinuitet och envishet från start som bidragit till
upprätthållandet av rapportering och som gett resultat. Pia och Helena berättar också att de vid flertalet
tillfällen gjort besök i de olika boendedistrikten för att informera och utbilda rapportörerna.

”Vi har gjort återkommande besök i de olika distrikten som rapporterar in
för att informera om EMBRACE och hur vi arbetar med det”.
ÖBO menar att den stora nyttan med EMBRACE är att det är ett konkret och enkelt sätt att rapportera
in i och är ett IT-system där det lätt går att ta fram information om vart problembilder uppstår. Helena
och Pia uppger att en styrka är att det faktiskt går att ta reda på om insatser har gett ett önskat resultat
och inte bara gå på magkänslan.

”EMBRACE kan påvisa vilka förändringar som skett på specifika platser
vilket innebär att vi inte bara går på en magkänsla utan kan uppvisa
faktiska resultat”.
Pia och Helena berättar också att det finns utmaningar med att få med alla i arbetet. De menar att det
är av stor vikt att alla förstår vinsten i att rapportera in kontinuerligt. De konkreta råden de har till andra
användare av EMBRACE är att just få med hela organisationen. De trycker verkligen på att
rapportörerna ska ha insyn i vad som händer och få ta del av en lägesbild som de har bidragit till.
Delaktighet i information, förslag på insatser och resultatet är något som alla ska känna sig involverade
i berättar dem.
Även om det nu har gått ca 4 år sedan de började använda EMBRACE och trots framgångarna i deras
arbete med allt från inrapportering till att kunna påvisa faktiska förbättringar utifrån insatser så ser Pia
och Helena att det fortfarande finns saker som kan utvecklas. Nästa steg är att fortsätta att utbilda ännu
fler enheter inom ÖBO som kan använda EMBRACE som analysverktyg. De menar också att de i
framtiden kommer att arbeta för att hålla i den väl fungerande rutinen som de byggt upp och har idag.
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Unik kombination av IT-teknisk spetskompetens och högsta kriminologiska
kompetens
EMBRACE har utvecklats och vidareutvecklas under ledning av Henrik Andershed med kollegor.
Henrik är professor i kriminologi och psykologi med både lång forsknings- och praktikerfarenhet i
samarbeten med kommun, polis, med fler, och har bland annat tidigare varit med och utvecklat flera
metoder och arbetssätt, inklusive arbetssättet Effektiv Samordning för Trygghet (EST). EMBRACE är
utformat för att hjälpa användaren att göra välgrundade analyser exempelvis av var och när insatser
behövs.
Tillsammans med vårt mycket starka IT-utvecklarteam skapar vi något helt unikt med EMBRACE. Det
är ett mycket lättanvänt men ändå kraftfullt och säkert IT-system för brottsförebyggande och
trygghetsfrämjande arbete.

Enkelt att börja använda EMBRACE och kontinuerligt stöd och support
Vi hjälper er att komma igång och få mer struktur och effektivitet i ert brottsförebyggande och
trygghetsfrämjande arbete. Vi har alla akademisk examen i kriminologi och stöttar er i
implementeringen, inte bara i början, utan hela tiden så länge ni använder EMBRACE, för att tillse ett
så effektivt arbete som möjligt.

Vikten av att också kartlägga annat än anmälda brott
Långt ifrån alla brott och otrygghetsskapande händelser polisanmäls men kan skapa stor otrygghet
hos invånarna. Otrygghetsskapande samling av personer i trappuppgångar, centrumanläggningar,
skolgårdar, bibliotek, och på offentliga toaletter. Skadegörelser, hot, våld, otrygghetsskapande trafik
på gångvägar och otrygga platser. Det är helt centralt i ett lokalt brottsförebyggande arbete att
rapportera och kartlägga dessa saker. Det
gör vi med hjälp av EMBRACE - som ett
mycket viktigt komplement till polisens
uppgifter om anmälda brott. Polisen tar del
av dessa uppgifter med hjälp av
inloggningsbehörigheter till kommunens
EMBRACE.
”Med EMRACE får kommunen med deras
samverkansparter ett säkert, GDPR-säkrat
och kriminologiskt underbyggt IT-system i
deras arbete med gemensam kartläggning,
analys, insatser och uppföljning av
insatser.”

Vad kostar EMBRACE och vad kostar brott?
Vi vill att alla verksamheter ska kunna använda EMBRACE, oavsett storlek. Mindre kommuner betalar
mindre än större kommuner eftersom man exempelvis inte behöver lika många personer som
rapporterar in till EMBRACE i mindre kommuner. För kommuner använder vi alltså en prismodell som
är satt i relation till antal invånare i kommunen.
Endast misshandelsfall kostar, även i mindre kommuner, miljontals kronor per år, se www.embracesafety.se/varfor/ EMBRACE är ett IT-system som möjliggör ett mer systematiskt och effektivare
brottsförebyggande arbete – dvs. som möjliggör ett arbete som kan minska antalet brott i kommunen.
Varje brott som förebyggs innebär ekonomiska besparingar och inte minst undvikande av lidande,
rädsla och otrygghet.
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Kostnadsexempel: En kommun som har invånarantal mellan 10.000 och 20.000
invånare
Kommuner i denna storlek får i standardutförande tillgång till ett EMBRACE med 20 rapportörer (dvs.
som med App eller dator kan rapportera händelser/otrygga platser, etc.), 10 administratörer (som kan
kontrollera inkomna rapporter), och 3 Analyserare (dvs. tillgång till EMBRACE Insight). Alltså har totalt
33 personer/behörigheter tillgång till EMBRACE i en kommun av denna storlek, vilket innebär en
kostnad av 167 kronor per användare per månad för EMBRACE i denna kommun. Kostnaden för en
kommun i denna storlek är alltså 5.500 kr per månad (med samtliga 33 behörigheter inkluderade).
I en svensk kommun med 15.000 invånare anmäldes under 2017 (som exempel) 83 misshandelsfall
enligt Brå:s statistik. Dessa 83 misshandelsfall kan uppskattas kosta totalt 26,7 miljoner kr, under
endast 1 år (se beräkningsmodell och räkna på din egen kommun här: www.embracesafety.se/varfor/). Ett effektivare brottsförebyggande arbete, genom att exempelvis styra
befintliga resurser till de platser och tider som är i mest behov av förebyggande insatser med
stöd av den kartläggning och analys som görs med EMBRACE, som skulle minska
misshandelsfall med blygsamma 10 % (som exempel), skulle innebära besparingar för denna
kommun, med 15.000 invånare, om 2,7 miljoner kr. Denna besparing om 2,7 miljoner kr per år
kan sättas i relation till kostnaden för EMBRACE om 66.000 kr per år. Då har man alltså endast
berört kostnaden för polisanmälda misshandelsfall, ingen annan brottslighet som naturligtvis
innebär mycket stora kostnader utöver kostnaderna för misshandelsfallen.

Kostnadsexempel: En kommun som har invånarantal mellan 140.000 och 150.000
invånare
Kommuner i denna storlek får i standardutförande tillgång till ett EMBRACE med 150 rapportörer (som
med App eller dator kan rapportera händelser/otrygga platser, etc.), 30 administratörer (som kan
kontrollera inkomna rapporter), och 10 Analyserare (dvs. tillgång till EMBRACE Insight). Alltså har
totalt 190 personer/behörigheter tillgång till EMBRACE i en kommun av denna storlek, vilket innebär
en kostnad av 63 kronor per användare per månad för EMBRACE i denna kommun. Totalkostnaden
för en kommun i denna storlek är alltså 12.000 kr per månad (med samtliga 190 behörigheter
inkluderade).
I en svensk kommun med nästan 150.000 invånare anmäldes under 2017 (som exempel) 1294
misshandelsfall enligt Brå:s statistik. Dessa 1294 misshandelsfall kan uppskattas kosta totalt 420
miljoner kr, under endast 1 år (se beräkningsmodell och räkna på din egen kommun här:
www.embrace-safety.se/varfor/). Ett effektivare brottsförebyggande arbete, genom att exempelvis
styra befintliga resurser till de platser och tider som är i mest behov av förebyggande insatser
med stöd av den kartläggning och analys som görs med EMBRACE, som skulle minska
misshandelsfall med blygsamma 10 % (som exempel), skulle innebära besparingar för denna
kommun, med nästan 150.000 invånare, om 42 miljoner kr. Denna besparing om 42 miljoner kr
per år kan sättas i relation till kostnaden för EMBRACE om 144.000 kr per år. Då har man alltså
endast berört kostnaden för polisanmälda misshandelsfall, ingen annan brottslighet som
naturligtvis innebär mycket stora kostnader utöver kostnaderna för misshandelsfallen.

Kontakta oss
www.embrace-safety.se Klicka på Kontakt.
info@embrace-safety.se
Följs oss på Facebook för att följa vår utveckling m.m: EMBRACE på Facebook
Vill du inte ha nyhetsbrev från oss? Svara på detta mejl och meddela oss detta.
Ta del av vår Personuppgiftspolicy HÄR.
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