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Förord

för brottsförebyggande arbete harKommittén KBA i

uppdrag stödja och följa det brottsföre-inspirera,att upp
byggande arbetet lokal viktig del kommit-nivå. En i

verksamhet sprida kunskap och informationténs är att
till aktörer det lokala planet förmedla kontak-samt att

olika brottsförebyggandemellan verksamheter.ter
del detta arbete har bl.a. träffatSom i KBAen repre-

för kommuner hearing november22 isentanter en
nyhetsbrevet fr.o.m.Kommittén1997. Loopenutger

skallapril och producera och idébok1998 vi tips-en som
handfast stöd för det lokala arbetet.ett

visade brottsförebyggande verksamhetHearingen att
full flertal ställen landet. Med anledningi gång iär ett

Sven-Åkedetta Rikspolisstyrelsen,KBA Jonasson,av gav
uppdrag och träffa företrädare för verksam-i att runtresa

heter antal kommuner. reportageboki Denna ärett
resultatet hans arbete. har samlat synpunkterJonassonav
och idéer det hur det lokala arbetet kan organiserasom
och bedrivas. slutet boken ñnns också exempelI någraav

brottsförebyggandekonkreta projekt bedrivssom
olika håll landet.i

exempel lokala samverkansformer och enskildaDe

projekt här endast axplock allaärpresenteras ettsom av
de otaliga brottsförebyggande verksamheter pågårsom
landet har velat belysa breddenVi organisations-runt. av
former, lyfta fram överlägsna.inte vissa typer som
Urvalet bör alltså ställningstagande fråninte ettses som
kommitténs sida.

kommuner det brottsförebyggandeFör många är
arbetet fortfarande linda. Förhoppningeni sin är att

före. brottsförebyggandeSteget Nedslag det lokala arbeteti
skall stimulera och den lokala verksamheten ochinspirera



bidra till vidareutveckla det brottsförebyggande arbe-att
kommunerna.itet

Lysekil juni 1998

NilsonStig
Ordförande

för brottsförebyggandeKommittén arbete
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brottförebyggaAtt
allas ansvar

1989 ochLysekil sedankommunalråd iStig Nilson är
brottsförebyggandeförordförande i Kommittén

KBA.arbete

Vad harhöstenverksam sedan 1996.harKommittén varit
erfarenheter har gjortoch vilka niåtni ägnat er

stimulera ochuppdrag bl.a.harVi regeringens att-
lokalbrottsförebyggande arbetetdet nivå.understödja

inledde arbetetlandetläget iFör stämmaatt uteav
tillskriftligen mängd frågorrådslag. ställdemed Viett en
tillberörda regionalalandets alla kommuner, samtorgan,

fickdettaoch företag. viPåorganisationermånga sätt en
det brottsförebyg-problemen ochbild hur man serav

träffadeingickarbetet rådslagetgande Ii attstort.
hös-Stockholmvid hearingkommunrepresentanter ien

fortlöpande arbetekommitténsdel1997. En storten av
utvecklaochfördela medel till byggabestår i attatt upp

brottsligheten.minska Detlokala verksamheter för att
antalet ansökningar inströmmar ettstora somsersom

bådetecken Viintressetmånga är stort. tror attattav
ekonomiska stödoch detsjälva ansökningsprocesseit

knuffkommunerna ierbjuder kan arbetet i rättenge
riktning.

kom-de förstakomUnder tvåvåren 1998 numren av
skaTanken Loopennyhetsbrev Loopenmitténs är attut.

brottsförebyggan-mellan olika lokalaförmedla kontakter
bud-möjlighet spridaverksamheter och vårtde attge oss

frånfått särskilt uppdrag regering-har ocksåskap. Vi ett
påbörjaBrottsförebyggande rådetmedtillsammansatten

medlingsprojekt,medspännande arbetetdet stöttaatt
mellanuppgörelsehandlar till ståndatt ensom om

från verk-Erfarenheternabrottsoffer och gärningsman.
finnsredan Församheter positiva. övrigtigångär ärsom

beskrivettill december imycket arbete fram 1997vårtav



den delrapport kommittén gettsom ut.
har fått klartVi för många människor iattoss ute-

kommunerna sedan länge har arbetat intensivt med de
brottsförebyggande frågorna och har kunnatvi tillta oss
erfarenheter och idéer från olika håll. arbeteDetta har
hittills tillräckligtinte varit alla kommunsty-prioriterat i
relser. Jag dock det kommer lossna ordentligttror att att

mäker brottsförebyggande arbetenär kom-iattman en
människor och minskar de kommunalatryggaremun ger

kostnaderna andra områden.

Vilka nyckelgrupper det viktigt få medär kommu-sig iatt
nerna

viktigtDet den politiska ledningen stakarär kur-att ut-
och lyckas de arbetar profes-attsen man engagera som

sionellt aktuellainom områden. ocksåDet viktigtär att
de kommunala förvaltningarna möjligheter all-attges

det brottsförebyggande arbetet. Närpolisensatsavar
självklarär Utan därifrån detärpartner.en engagemang

svårt verksamheten fungera. Andra viktiga aktö-att att
ska med förenings- ochtåget näringslivetärrer som

enskildagivetvis engagerade medborgare. finnsDetsamt
både kanmånga och vill insats.görasom en

hävdasDet ibland det stjälper hjälperänatt attsnarare
ingripa på tidigt stadium ungdomar begår brott.närett

duHur detpåser
tyckerJag problemetinte förvi ingriper tidigtäratt att-

eller onödan,i samhället ingriper för Dettautan att sent.
gäller särskilt ungdomar. Samhället snab-måste reagera
bare och tydligare. bryAtt handlarsig att taom om

inte bort ochtitta låtsas det Detattansvar, om att regnar.
för politiskmig grundsyn ochär ungdomarmångaen

jag med har åsikt.pratatsom samma

Vad du medborgerliga initiativ, båtklubbaranser om som
där medlemmarna själva bevakar båtarsina och företa-när

samarbetar för bevaka industriområdenattgare

bevakningEn seriös jag ochnågot positivt, härser som-
har de lokala brottsförebyggande råden möjligheterstora



länka banor.in tillbakai Vi måsterättatt engagemanget
till ordning där för bådetaren mer ansvar gemensam
och egendom. skulleprivat Jag återfårgärna attse en

där det finnssituation folk olika hållersättsom upp-
sikt vad händer kvarteret, ungefäri gamlaöver som som
tiders portvakter. försök medDe görssom grannsamver-
kan bra exempel öka den positivaär sättett annat att
sociala kontrollen och tryggheten människors närmiljö.i

Vad kommer KBA det härpå sista året sinatt satsa av
verksamhet

hoppas olikaVi ska kunna stimulera flersättatt-
kommuner det brottsförebyggandesig iatt engagera
arbetet. kommerVi producera lättillgängligt informa-att
tionsmaterial och fram kunna kommu-emot attser ge

ekonomiskt stöd starthjälp arbetet.i SverigeInerna som
har sedan länge arbetatvi med social olikaprevention i
former, för stödjainsatser ungdomar riskzonen.it.ex. att

harDäremot tillräcklig omfattningvi inte i upptäckt vad
situationell harprevention erfaren-Dettaatt trots attge.
heten sådanavisar med relativt enkla medelinsatseratt
ofta snabba och mätbara resultat, försälj-t.ex.ger som

diskning särskilt stöldbegärliga Kommit-över av varor.
förordar sådana projekt ochtén brottsförebyggande pro-

där social och situationell förenas.preventiongram
harVi också kontaktertagit med forskarsamhället i

syfte utveckla former för samverkan mellan de lokalaatt
brottsförebyggarna och landets och högsko-universitet
lor. Bland handlar det frigöra forsknings-annat attom
och utvecklingskompetens. skaDessutom olikaKBA

stimulera ökat från näringslivetssätt ett engagemang
sida. Vi kommer anordna rikstäckande konfe-även att en

sluteti Konferensen,1998. kommer attrens av som
kunna satellitvia platser landet, skall25 itas emot ca
förmedla kunskap det arbete bådepågår, iuteom som
landet och internationellt.

BRÅslutförKBA arbete decembersitt dåi 1998,-
BRÅkommer hoppasJag ska bli kun-över.att ta att en

skapsbank dit kommuner och andra kanorganisationer
vända för stödsig och hjälp det gäller lokaltnäratt



BRÃzs blibrottsförebyggande arbete. roll kommer att
och kommer behövas informationväldigt viktig det att

jordnära och lätt tilloch material därifrån är att tasom
utveckla detlandet finns det viljaUte isig. stor atten

brottsförebyggande arbetet. Med stöd jagrätt är överty-
samhällegad tillsammans kan skapa tryggareettattom

för alla.



Närpolisen och kommunerna
brottslighetensamarbetar mot

Avdelningschef RikspolisstyrelsenBengt Frih vid är

1990-talet har varit med ochdem underen av som
närpolisverksamhetinspirerat polisen påatt satsa
arbetssätt. Redanoch ett problemorienterat sommer

behoveti Nacka 1980-talet insåg hanpolismästare på
brottsföre-i detatt hela samhälletav engagera

förstärktes underbyggande arbetet. Den insikten
rikspolischef.ställföreträdandeåren som

ambassadör förhar blivit resande KBADu något av en
och nationella brottsförebygganderegeringens program.

medVad det detalj du har arbetatiär mer som
Under det har besökt eller träffatjagåretsenaste repre--

landet och deltagitfrån åttiotal kommuner isentanter ett
ochmängd sammanträden med kommunstyrelseri en

kommunfullmäktige. lyfta fram idé-Avsikten har varit att
det brottsförebyggandei programmet.erna

utvecklas arbetet kommunernaHur i
Överallt det lokala brotts-finns inyttett engagemang-

arbetet och det glädjande utveckling.förebyggande är en
och kommunernapolisen förstatligades inteNär 1965

hade för den verksamheten minskadelängre ansvaret
brottsbekämpningen. Allmäntockså för ansågintresset

det polisen och rättsväsendet i övrigtatt somman var
brottsbekämpning och brottsföre-hade för bådeansvaret

kombyggande arbete. Kommunernas någotansvar
kommunfullmäkti-bakgrunden. Det intei mångaårsätt

har diskuteratgeförsamlingar sedan allvar1965som
hur polisens arbetebrottsligheten kommunen, eller ii

påverkar ungdomsproblemen kommunenshelgerna it.ex.
centrala delar.



dag detI läge. kommunerMånga bildarär ett nytt
lokala brottsförebyggande råd eller också lägger man

för det brottsförebyggande arbetet andraansvaret
kommunen.iorgan

skallHur kommun kommitinteännu igång ageraen som
förstaDet vill organiseratsteget starta ettom man-

brottsförebyggande arbete skapa deintresse iär att ett
politiska församlingarna. gällerDet där fåratt man upp

för och värdet arbeta förebyggandeögonen inyttan attav
stället för lämna problemen till och då iöveratt staten
första hand polisen. Nästa kommunenärsteg att utser en
arbetsgrupp får utarbeta förslag för hur verksam-ettsom
heten skall ochorganiseras vad brottsförebyg-t.ex. ett
gande råd skall arbeta med. Sedan gäller det detatt
hela fast förankrati den kommunala organisationen så att
det bara blir tidsbegränsatinte projekt kan levaett utan
Vidare kraft.av egen

de flesta kommunerI har det sedan funnitsmånga år ett
samarbete mellan polis, socialtjänsten och skolan. Vad är
det för skillnad hurpå har arbetat tidigare och deman
idéer det brottsförebyggande programmetsom ger
uttryck För

väsentligaDen skillnaden kriminologernaär att ett-
har kommit praktiker till hjälp. kanDetsättannat oss

handla idéer för probleminventering, trygghetsun-om
dersökningar och analyser för de brottsföre-insättaatt
byggande ställe. dag finnsI det utbild-rättresurserna
ningsmaterial användbart för både poliser,är tjänste-som

och politiker fältet. Lägger sedan tillmän liteman
förnuft och till erfarenheter poliser ochsunt tar vara som

tjänstemän kommunernai har samlat sig, så jagtror
det hittagår arbeta.rätt sättatt att att

Vilka reaktioner har det blivit från polisen de härpå
tankegångarna

harDet varit ochpositivt Gävleborgsiett t.ex.gensvar-
och Värmlands län har länspolismästarna erbjudit sig att
avdela poliser heltid under tid för tillsammansviss att



Ävenmed kommunentjänstemän inom fart arbetet.
andra håll har det ofta länspolismästarevarit elleren
närpolischef tilltagit initiativ närmareen ettsom samar-

bete.

Vad viktigt för framtiden, duär anser
brottsförebyggandeDet arbetet allvarmåste upp-

den politiska dagordningen kommunerna deti lång-om
siktigt skall bli framgångsrikt arbete. polisens delFörett
gäller det fårvi för samarbetamåsteögonenatt attupp
med samhället inflödeti övrigt. Om anmälningar inteav
minskar, blir arbetsbördan så kommervi intestor att ens

klara de brotten. riskenDå förtroen-äratt grova stor att
de för polisen och rättsväsendet minskar drastiskt och det

förhindra,måste vi slutar Frih.Bengt



22 hearingkommuner

135 med-allt från 10 tillBrottsförebyggande råd med
från kronordriftskostnader några tusenlemmar och

från46 deltagaremiljonbelopp redovisadestill när
i Stockholmsamlades till hearing22 kommuner en

detatt26 november 1997. Alladen överensvar om
hur detbrottsförebyggande arbetet viktigt,är men

olikafanns det mångaoch drivasskall organiseras

åsikter om.

efterlysesUtbildning

utbildningbehovetflera kommunerFrån tog avman upp
brotts-kunskapgrundläggande teoretiskför att omen

arbetet fältet.praktiskaoch idéer för det Iprevention
Östergötland tillkommunförbundethar tagit initiativ

nårpolischef frånpiloter ochutbildning för varjetvå en
regionaltoch Karlstad harkommun i centrumettman

kunskapsbankoch byggerför informationut upp ensom
kommunfullmäk-ochkommunstyrelserlänet.för Många

Rikspolisstyrelsen förFrih vidanlitathar Bengttige att
och ökaledamöterhos intressethöja kunskapsnivån sina

brottsförebyggande arbetet.för det

brottsförebyggande arbe-förutsättning för detEn att
kom-skall bra utvecklingkommuni är atttet enen

övergripande besluten ochmunfullmäktige de atttar
politiker personligenkommunalråd och andra tunga

framfördesarbetet. uppfattningensig i Denengagerar
skick-och Kumla hadeflera håll och bl.a. Linköpingfrån

kommunalråd till hearingen.sinaat

Probleminventering förstaett steg
och fleracentralt under hearingenTrygghet ett temavar

hur allmänhetenoch län har undersöktkommuner ser
lokala problem-och trygghet.lokala problem, brott Den

utgångspunkt för planeringsedanbilden används avsom



Dessa kommunerbrottsförebyggande åtgärder och utvärderingsom en av deüogiheañngen
hur lyckas med arbetet.man Borlänge

Dalarna har trygghetsmätning genomförts ochI en Falkenberg
där rapporterade Borlänge kommun högre utsatthet Falunen

Finspångför brott och otrygghet andra kommuner istörre än
Gävlelänet. Karlskoga och Degerfors harI det särskildagjorts Karlskoga

ungdomsundersökningar lyfte fram tidigaresom oupp- Karlstad
märksammade problem. Bland visade det sig Kumlaannat att

Landskronamobbning problem hade ochstörre änett trottvar man
Lindesbergdet resulterade mängd riktadei insatser. Frånen exem- Linköping

pelvis Linköpings kommun efterlyste kontinuer-man en Lund
lig redovisning från polisen brottslighetens utveck- Malmöom

Norrköpingling. håll redovisas utvecklingen endastPå många en
Skellefteåoch det möjlighetergång år inga att ettper ger agera Staffanstorp

tidigt stadium det skulle behövas.om Stockholm
Söderköping
TranåsBrottsförebyggande råd
Umeåde deltagandeTretton kommunerna hade22 inrättatav Västerås

lokala brottsförebyggande råd; de kommunernaövriga Östersund
redovisade andra samverkansformer. råd funnitsDet som
längst deti har arbetat sedanUmeå, 1985.var som
Råden varierade storlek från medlemmari 135 i
Landskrona till Lindesberg. flertalet de kommu-10 i I av

deltog hearingen fungerar rådeti över-ner som som en
gripande samverkansgrupp, och det praktiska arbetet sker
sedan olika undergrupper.i

håll har särskilda byggtsPå vissa institutioner upp
kring det brottsförebyggande arbetet. Stockholm finnsI

centralt kansli med anställda och Värmlands läntio iett
arbetar Brottsförebyggande Centrum, ärsom en sam-
manslutning kommuner, landstinget, polis och för-14av
säkringsbolag m.fl. Brottsförebyggarna Gävle,i BIG, är

sammanslutning mellan kommunen, polisen, för-etten
Östersundsäkringsbolag och näringslivet. arbetarI

Think projektform medTwice information och långsik-i
idéer för det brottsförebyggande arbetet. Lundstiga I

kommun ligger huvudansvaret för arbetet direkt de tio
kommundelsnämnderna.



Trygghetsplaner och brottsförebyggande program
huvuduppgift inledningsskedet för de brottsförebyg-En i

gande råden och fram trygghets-institutionerna är att ta
planer och brottsförebyggande för den fortsattaprogram
verksamheten. flertalet kommunernaI dettapågårav

fortfarande. Borlänge kommun redovisadearbete sin

trygghetsplan bl.a. trygghet boendet, arbe-itarsom upp
och skolan. Planen distribuerats tillhartet, centrum

samtliga hushåll kommunen.i
Flera kommuner påpekade viktigtdet medäratt att

ungdomar skall kommai någonstans iprocessen om man
det brottsförebyggande arbetet. Staffanstorps kommunI
har sedan tidigare ungdomsplan och harUmeåiman en
det bildats speciellt ungdomsråd för tillvaraett att ta

hos ungdomarna.engagemanget
ofta haft ställning arbetetPolisen har central medien

fram trygghetsplaner och brottsförebyggandeatt ta pro-
Värmland har länspolismästaren ställt halvI engram.

närpolisområde förårsarbetskraft till förfogande i varje
tillsammans med kommunala arbeta medtjänstemänatt

planer och program.

Konkreta åtgärder

brottsförebyggande arbetetbekräftade detHearingen att
inriktats socialkommunerna tradition ofta hari av

inslagdet blir fler och fler situa-prevention, att avmen
tionell kommundel Lund redovisade hurprevention. En i

arbetar konkret inbrott i områdetmot attman genom
upphandling bevakningstjänster förgöra en gemensam av

både skolor och objekt.privata
kommun underTranås har beteckningen

Kommunskyddet arbetat skadegörelse och inbrott imot
kommunens fastigheter och Borlänge redovisade insatser

klotter och skadegörelse. flera kommuner kom-I harmot
munfullmäktige beslutat årlig redovisning hurom en av
det brottsförebyggande arbetet utvecklas för så sättatt
försäkra hålls levande. Exempelsig att engagemangetom

sådana kommuner Linköping och Lindesberg.är
klart finnsvisade det ochHearingen intresseatt ett

för det brottsförebyggande arbetet kom-iengagemang



den avslutandeI diskussionen poängteradesmunerna.
hur viktigt detåter med de politikerna iär att tyngsta

det brottsförebyggande arbetet, för skapaså sättatt
mandat för verksamheten. betonade ocksåMan vikten av

hitta folk brinner för uppgiften, samtidigtatt som som
arbetet förankras den ordinariei verksamheten för att
leva vidare den första glöden falnat.när





samverkansformerExempel lokala

Bodänge
Borlänge beläget Dalarnas Brottslighetkommun i södraär
län Kopparbergs län och centralor- Antalet anmälda brott brottsbalkentidigare mot per

År Borlänge dubbeltlänets stad. hade kom- invånare i så1996ten är största är änmer
flertalet angränsande kommu-48 invånare, många i500 85 procentmunen varav somca

bor Från Jämfört med länsgenomsnittet anmälsi 1950-talets början till 66tätorten. 1980 ner.
ökade befolkningen. Efter fler länsnivån drasviss minskning brott,procent trots att uppen
har folkmängden från höga brottsligheten Borlänge.återigen ökat och med den iav
mitten 1980-talet. Borlänge den viktigaste Dessutom nivån i Borlänge 36 procentär ärav

och alltså deindustri- handelsstaden Dalarna. Vid högre riksgenomsnittet. däri än även
storstadsområdena inräk-sidan stål- och pappersindustrier och de brottsdrabbade ärom

finns l länet alla falldagligvarugrossisternas lager två nade. saknas det i 8stora procent av
Trafiksäkerhetsverket uppgifter anmälda brot-statliga verk, och länet deiom var som

Vägverket. finns vilket medförPå också delar brottsbalken begåtts,orten ten mot attav
Falun/Borlänge registrerade anmälningar kommunenhögskola, med inriktning på antalet i
bl.a. teknisk, faktiska Detta för-ekonomisk och social utbildning. något under den nivån.är
Inte Borlänge hållande kommer längre fram kallasminst präglas det insla- istora texten attav

tillverkningsindustrL kommunnivå. Denunderrapportering påget av
höga totalt förklaras bl.a. stöldernivån attav
och tillgrepp olika slag speciellt vanliga. lärav
ljuset den mängden anmälda brottstoraav

brottsbalken framstår problemen imot
Borlänge tvekan osedvanligtutan stora.som

Anmälda brott mot brottsbalken
100 000 invånare 1996per

Borlänge Dalarnas Hela riketlän
kommun

Misshandel 761 487 608
Stöld, rån 11548 6 631 7 869m.m.
Skadegörelse 2132 12381211
Övriga brott 1829 1450 2 200
Totalt 16270 9 779 11 915

Fakta kommunerochlänharhämtatsfrånNationalencyklopedin.1 om
Läs anmälningsstatistikibilagan.2 merom



Front mot
brottsligheten i Borlänge

Borlänge har under de drabbatssenaste åren av
brottslighet utanförkaraktär ovanligärenav som
storstadsområdena. Kommunen 25har procent av
invånarna i Dalarna 35 brottslig-procentmen av
heten. Rån, misshandel, inbrott olagaochgrov
vapeninnehav har blivit vanliga i kommunen och

brottskurvan stiger.

Problembilden

Redan under 1970-talet började Borlängeisituationen

uppmärksammas, bl.a. kriminolog SarneckiJerzyatt av
utförde undersökning ungdomsgäng staden.isom en om

Enligt polisen finns det kärngrupp kriminella killaren av
hamnarständigt drar till ungdomarsig isom nya som

kriminalitet och missbruk. Polisen har försökt möta

utvecklingen bland offensivannat att satsa engenom
störningsverksamhetverksamhet med närpoliser och mot

kriminella.
brottsfö-Hjorth lokalaordförande både detRune iär

rebyggande harrådet och polisnämnden. centralHan en
roll kommunens för brytai utveck-ansträngningar att
lingen och bort stämpeln Borlänge ett centrumsom
för kriminalitet och missbruk. han brottslig-Hur ser
heten Borlängei

har fått överetablering krogarV1 viss ien av cen--
vilket har medfört hel del bråk kvällar ochtrum, en

helger. har våld krogköer och harDet uppstått i pro-
blem med krogar missköter Sedan har detsig.som
här problemet med kriminella ungdomsgäng väl ärsom
riksbekant vid det här laget. har mycketAnnars var-
dagskriminalitet. tillgreppsbrott, framför allt bil-Många
brott. Cykelstölder problem, och inbrott iär ett annat
kiosker och butiker.



underbemannadPolisen

kommunfullmäktige resulta-tillförstaDen rapporten om
brottsförebyggande och trygghetsskapandedettet av

Hjortharbetet låg klar början 1998. Runei attanserav
utvecklingen.det både och inslagfinns inegativa positiva

polisen underbemannadsak iEn negativ är äratt-
behövaskommunen med tanke problemen. skulleDet

med kraft kunnabetydligt fler poliser för sigatt ta an
poli-dagens också nödvändigt ökasituation. Det är att

med till debemanning under helgerna hänsyn pro-sens
detblem finns det positivti Däremot är attcentrum.som

medvetande kommunen det brotts-har fram ivuxit ett att
förebyggande arbetet uppgift för hela samhället ochär en

med alla det arbe-bara för polisen. gällerDet iinte att
skall lyckas bryta brottskurvan Borlänge.ivitet om

BRÅLokalt sedan 1992

Redan började med den brottsförebyggandevi1992-
kommunfullmäkti-verksamheten organiserad form ochi

brottsförebyggandebeslutet lokaltinrättatog att ettge
Sedan tidigare fanns redanråd, Hjorth.Runesäger ett

brottsförebyg-samarbete mellan polisens dåvarandevisst
och skolan chefstjänstemännensamt attgare genom

träffades.kommunen och poliseninom

politikerdet lokala brottsförebyggande rådetI ingår
kommunen polisen, frivår-och chefstjänstemän från samt

Även kommu-den och det kommunala bostadsföretaget.
alkoholhandläggare med rådet. finns ocksåDetiärnens

arbetsutskott och där förutom Hjorthingår Runeett en
från kommunen och polischefen i Tunatjänsteman när-

polisområde. arbetsutskottet bereder ärendenI man som
BRÅ,det olikasedan lokala diskuterartas samtupp av

och kommande projekt.strategier
Bakgrunden till rådet det förekom mycketattvar

skadegörelse kommunens skolor och andra fastigheter.
skadegörel-särskilt projekt startades förEtt minimeraatt

och klotter till stånd attitydförändring hossamt ense
ungdomarna. Projektet, där huvudprinciperna ären av

för skadegörelse själv skallden ansvarigär ersättaatt som



skadorna arbetsinsats, har drivits framgångs-genom en
rikt flera och hari fåttår nationellt pris.t.0.m. ett

Trygghetsplan utvärderassom
Sedan har verksamheten utvecklats och1992starten-

har försökt kommunens olika nämnder, styrelseratt
och enheter arbeta brottsförebyggande ochatt var en

område. tillsattes arbetsgrupp underinom sitt 1995 en
ledning kommunalrådet Hultqvist med uppdragPeterav

trygghetsplankommunal lägga fasti strategiernaatt en
för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbe-

tet.
Är beslutade kommunfullmäktige1996 att anta trygg-

hetsplanen, slogsdär det fast kommunens policy äratt att
planmässig och målinriktad samverkan mellangenom en

olika aktörer skapa förutsättningar för minska brotts-att
ligheten och öka tryggheten kommunen. Sedani trygg-

trycktes den och distribuera-hetsplanen antagen uppvar
presenteradesdes olika kommunen. ocksåDeni isätt

fåralla hushåll kommunen ochtidning i somen som
delas skolorna.iut

TrygghetExempel från måldokument i centrumTrygghetsplanens

Detta vill uppnå: Utifrån detta har Borlängepolisen upprät-
Färre berusade ungdomar i handlingsplancentrum förtat sina insatser- en
Minskad skadegörelse- Bor/ängepo/isen skal/z
Färre váldsinslag- frekventUnder tid, helgkvällar ochsåsom
Ett levande centrummer- festtillfällen, haefterövriga sträva att
Attraktiva parker för alla° fyraminst patrullerande närpoliser där

Hur ditnår w ungdomarmånga uppehåller sig.
Stöd till frivilliga samverkan med länsstyrel-kommunen,grupper-
Drogfria discon 0.dyI. och Skattemyndigheten kartlägga- sen
Patrullerande polis förekomsten brott inom restaurang-- av
Allmänna toaletter branschen. En handlingsplan under-
Ökad kontroll Operationrestaurangnäringen arbetsnamnet krogsaneringav-
Fler boende skalli centrum upprättas.-

-ÅrllgenPenslonärsaktiviteter Liljeqvistska fortbildai ordningsvakter verk-m.m.-
parken i polisområdet, och fördjupasamma sam-

arbetet med dessa.



fokuseradesTrygghetsplanen på:
boendetTrygghet i°
arbetetTrygghet i°

Trygghet i° centrum
skolanTrygghet i°

fritidenTrygghet°
drogerTrygghet° mot

samverkan.Trygghet i°

det lokalatrygghetsplanen ochdågenomslag harVilket
fått kommunenbrottsförebyggande rådets arbete i

harförvaltningar gjorthel del kommunalaEn egna-
ochtrygghetsplanenkopplade tillhandlingsplaner ärsom

bostadsbolagetkommunalapolisen och detdet har även
kommunfullmäktigedetstyrkaDetgjort. ärär att somen

utvärderingföreskrevochbeslutat planen att enmanom
Hjorth.fullmäktige,årlig till Runeoch sägerrapport

börjatHSBframgården förstaI t.ex. attrapporten
bevakning,ökatdörrarinstallera säkrare lås och sinsamt

fallallabörjatBorlänge harköpmännen i rapporteraatt
mobbningmotverkarskolasnatterier, samt att enav

eleverantal äldreavdelabörjan läsåreti ettattgenom av
nykomlingarna. Defaddrar, handtar syn-omsomsom

ochhåll tillolikapunkter framkommit från tas varasom

TIOFOTOSvenneNordlöv.Foto:



det arbetsutskottets uppdrag föreslåär ändringar iatt
trygghetsplanen efter de reaktioner fått.man

Konkreta åtgärder

det lokalaI brottsförebyggande rådet har försökt-
driva utvecklingen olika kommunalainom förvaltning-

och har olikavi tagit berättarinitiativ, Runear egna
Hjorth. Bland har flera hållitsseminarier medannat stora
inriktning ungdom riskzonen.i Projektet drivs i sam-
arbete med högstadieskola.en

Kommunen försöker olika den ökandesätt möta
brottsligheten deninom ordinarie verksamheten. Som ett

den oroande ungdomsbrottsligheten harsvar man
byggt barn- och ungdomsenhet, syfte ärupp en attvars
samordna alla verksamheter och riktasinsatser motsom
barn och ungdomar. Fokuseringen ligger förebyggan-
de till allainsatser målgruppen,i behandlande insat-samt

för dem behöver särskilt stöd. specielltEttser som pro-
jekt har förinitierats ungdomar ålderni 13-21 iärsom
början kriminell karriär. samtligaVid grund- ochen
gymnasieskolor har fältfritidsledare. Nyligen harman
också socialförvaltningen fått möjlighet nyanställa tioatt
socialsekreterare.

Skolenkäter har långtalkoholbruketvisat går iatt ner
åldrarna, och tablett- narkotikamissbrukoch före-att
kommer. Med anledning det framhar tagitmanav en
handlingsplan för hur skall tillpersonalen väga om

misstänker elev missbrukar.attman en
Nynazism och främlingsfientlighet har haft vissaman

problem med. Särskilt gäller det yrkesinriktaden gymna-
sieskola, där det har funnits skinnskallegäng. harDetett

tacklat med hjälp fältfritidsledarna ochman av genom
elevvårdskonferenser. tiotalEtt ungdomar har tagitman
med studieresa till de gamla koncentrationslägren ien
Polen och har lagt ned mycket arbete förman att ung-
domarna andra tankar.

En intressant idé försöka Räddningstjänstenär att
antal problemungdomaratt ettengagera attgenom

under tvåårsperiod dem utbildning och arbeteen ge
inom Räddningstjänsten.



idén jobbarDen och rådetjust inom trornu-
det skulle kunna bra för brytainitiativatt ett att ettvara

destruktivt livsmönster och leda till stärkt självkänsla hos

ungdomarna, Hjorth. Skarpnäck harRune Från visäger
hämtat situationellt inriktat projekt riktar in sigett som

vardagsbrottsligheten läs Brottsförebyggarna iom
Skarpnäck hadei Loopen Nr Där tänkt anställa
arbetslösa ungdomar ALU.

Ungdomarna skall arbeta fordonsbrottslighet,mot
arbeta med projekt "grannsamverkan",typen samtav
arbeta ungdomsbrottslighet. situationellaFörutommot
inslag märkning cyklar och information stöld-som av om
skydd, skall utbilda ungdomar hjälpa och påverkaattman

med drogproblem, och de befinner riskzo-sig iunga som
för kriminalitet.nen

kommunalaDet bostadsbolaget Tunabyggen har i en
handlingsplan lagt fast mängd brottsförebyggande ochen
trygghetsskapande åtgärder skall vidtas under 1998.som
Bland de mål formulerat hör minska problemenattman
med störande reducera bilkörning bostadsom-grannar,

Åtgärdernaochrådet, begränsa boendesegregationen. är
främst situationell bl.a. skall belysningen förbätt-typ,av

skall klottersanera och installera bevaknings-manras,
kameror ställen. Vidare skall där det ärutsatta man
möjligt ordna enskilda, låsbara för motverkaattgarage

bilarna.stölder harMan arbetat mycket förur att
igång grañnsamverkan, vilket innebär de boendet.ex. att

för den miljön.gemensamt yttreansvarar

framtida arbetetDet

kan utveckla arbetetJag helatror att attman genom-
tiden hämta synpunkter från allmänhetenin och genom

ständigt följa och utvärdera de åtgärder vi sätteratt upp
Allmänhetenin. fås ställamåste och anmälaatt upp

brottslighet utsträckning,i och infor-större attgenom
verksamhet media och andravår sättmera om genom

kan allmänhetenmed det brottsförebyggandevi i arbe-
Alkoholen fiende för strävandenvåraärtet. stor atten

bryta brottskurvan. Genom sänka toleransnivån föratt
ordningsstörningar och ungdo-görastan, attgenom



medvetna riskerna med alkoholbruk, för-kanmar om
söka hålla skadorna avslutar Rune Hjorth.nere,

bilden har medPersonerna artikelnFotnot: inte göra.att



samverkansforrfierExempel lokalapa

Borås
Götalands BrottslighetBorås det nybildade Västraligger i

ÄlvsborgsÄlvsborg, till deTidigare län hör regioneren sammanslagninglän av
omfattandeGöteborg- generellt har mindreSkaraborg och Bohus län. settsamt som

avvikandebrottslighet riket EttStatistiken för följer den dåvarande indel- i övrigt. stort1996 än
ÅrÄlvsborgs antal anmälda brott i Vårgårda kommunBorås tillhörde län. görningen, när

särskilt hög detemellertid länsnivånhade kommunen drygt invånare,1996 96 000 att ärav
kommunerEfter aktuella Två andra mindre ivilka bor centralorten. året.imerparten en

anmälda brottbefolkningen har ungefär lika1960-talet minskade länet mångaökning på
Borås,brottsbalkenunder och 1980-talet, framför allt invånare1970- i tät- mot somper

TrotsAlingsås och Trollhättan.Borås. Under slutet 1980-talet vändes nämligen attorten av
anmäl-till mellanstor stad antalettrenden ökning. Från ha domi- Borås äratt är enen svag

mindre riksgenomsnittet,textilindustri har Borås förändrats till da brott än ävennerats omav
underrapportering kommunnivåbli allsidig industristad. Fortfarande påvissatt meren en

mellan dedock försvårar analys. Fördelningenfinns omkring postorderfirmor med15 en
förhål-konfektion. brott liggerinriktning på Vid sidan några olika kategorierna näraavom

Huvudintrycketlandet landet helhet. uti-statliga institutioner, Statens iprovnings-t.ex. som
anstalt, märks från anmälningsstatistiken situationen iBorås högskola, med bl.a. är att
bibliotekarie- och Borås mindre allvarlig i mångatextilutbildningar. något änär

andra liknande kommuner.

Anmälda brott mot brottsbalken
000100 invånare 1996per

Älvsborgs Hela riketBorås
länkommun

608Misshandel 571 433
Stöld, 5385 78695815rån m.m.
Skadegörelse 819 1238830
Övriga 1358 1433 2 200brott

11 9158 574 8 070Totalt



Folkhälsorådet samordnar
det brottsförebyggande

Boråsarbetet i

Borås kommun har sedan länge satsat på
situationella föråtgärder minskaatt kommunens
kostnader för bl.a. inbrott, skadegörelse och bränder.
Cirka 200 lokaler försettshar med inbrottslarm och i

fallmånga också med brandlarm. De ansträngningar
lagt ned på säkerhetsarbetet knyts ihop medman nu

den övriga brottsförebyggande verksamhet som
bedrivits den övergripande organisationenav
Folkhälsorådet, i och med brottsförebyggandeatt ett
råd bildades 1997.

Framgångsrikt säkerhetsarbete

Ungefär miljoner har säkerhets-kronor10 investerats i-
arbetet enbart under de fem och sedanåren,senaste
kommunen för sedan allvar problementio iår tog tag
har miljoner kronor,cirka Lennart50 sägersparatman

säkerhetsingenjör ochLevinsson, kommunens medlem i
det brottsförebyggande rådet.nybildade

Ãr kommunens kostnader för inbrott,1987 skade-var
görelse och bränder 8 miljoner kronor dagensica pen-
ningvårde och kostnaderna1996 endast kro-400 000var

Försäkringspremierna cirka 7 miljoner kronornor. var
och dag ligger1987 dei miljoner kronor.2,7

har dessutomDet visat inbrottslarmsig äratt ett ett-
mycket bra brottsförebyggande hjälpmedel det gällernär
barn och ungdomar "förstagångsförbrytare". Jagårsom
har med ungdomar bar eftertagits gärningpratat som
det larmet utlösts och kommentaren har ofta varitatt att
"hade åkt fast förstajag inte hade kanske fort-gången jag

den brottsliga vägen".satt
viktig del säkerhetsarbetetEn deni politiska för-är

ankringen och här har kommunstyrelsenBoråsi vid flera



tillfällen övergripande beslut grund för säker-tagit som
hetsarbetet.

Brottsförebyggande rådet knutet till Folkhälsorådet
Q olkhälsorådet

central roll kommunens brottsförebyggandeEn i arbete Ö
har Folkhälsorådet haft. Folkhälsorådet har arbetat sedan
slutet 1980-talet och tankarna brottsföre-när ettav
byggande råd väcktes kommunen föll deti 1997 sig
naturligt det skulle knytas dit.att

det fannsV1 mycket Folkhälsorådetssåg inomatt-
hade anknytning till vad brottsförebyggan-näraram som

A-ss""orådetde skulle arbeta med. Bland projektet Rannat
SMART riktar till barn och ungdomar drog-sig isom
och brottsförebyggande syfte. Folkhälsorådet ocksåär

alkoholförebyggandeengagerati arbete, arbete med ung-
hälsadomars och flera projekt bostadsområden medi

sociala problem, de s.k. Vi-projekten, berättar Ulf
Olsson, kommunalråd det brottsföre-två iärsom en av
byggande rådet. självaOm tanken med samverkan ärnu

skall de goda krafterna samhälleti såatt taman vara
kan vi inte bygga parallellatvå organisationerupp som
jobbar med ungefär uppgifter, här för-ävenutansamma
söka samordna.

aprilI Folkhälsorådet1997 beslut inrättatog attom
brottsförebyggande råd med ledamötersjuett samt en

arbetande kommitté med ledamöter. Brottsföre-tio

byggande rådet har övergripande och beslutarett ansvar
formulering mål och fastställandeval strategi,om avav

handlingsplaner. rådetI från poli-sitter representanterav
kommunalråd förtvå närings-samt representantersen,

LO-sektionenlivet, hälso- och sjukvården. Med-samt
verkan kommunens folkhälsosamordnare säkerställerav
den nödvändiga återkopplingen till Folkhälsorådet.

Brottsförebyggande rådets arbete leds länspolismästa-av
samordnareoch fungerar polisassistentren, som en som

särskilt utbildad brottsprevention och problemo-inomär
arbetssätt.rienterat

kommittén förutomI kommunens säkerhets-ingår,
närpolischefen antalingenjör, medtjänstemänsamt ett

lång erfarenhet från bl.a. socialtjänsten, skolorna, säker-



hetsarbete och föreningslivet. uppgiftKommitténs är ta
fram beslutsunderlag och till fattasde beslut iattse som
rådet realiseras. tillkallarKommittén olika arbetsgrupper

genomför beslutade åtgärder respektive sak-inomsom
område. Arbetsgrupperna kan ellertillfälligavara mer

beroende åtgärdens syfte och inriktning.permanenta

Folkhälsorådets organisation

Äskadeförebyggande Ungdomars hälsa Allergikommittén1

Brottsförebyggande FOLKHÄLSORÅDET Alkoholförebyggande--y v---rådet

xW . ., . . ,... nätverkSocialt KostfpågopSMART-projektet i
iVi-Hässleholmeno

Vårt Norrby0

Enkätundersökningar

Fördå BoråsVilka detproblem finns i detatt svar
genomfört omfattandehar under 1997 tvåBoråsiman

enkätundersökningar. Dels därtrygghetsmätningen
boråsare2 000 fick16-85 trygghetår frågorsvara om

och brott och dels undersökning allariktad till elever ien
årskurs fickåtta. De frågor hemförhållanden,svara om
skolmiljö, kamratskap, droger och kriminalitet.

Skolundersökningen visade bl.a. brottslighetenatt-
bland ungdomarna inte fördelad harmångaär trott.som
Flera de områden där trodde det högav attman var
brottslighet låg ganska lågt undersökningen ochi områ-
den där trodde brottsligheten hadelåg högattman var
brottslighet, berättar Ulf Olsson. draDet svårtär rättatt
slutsatser sådan här undersökning. Antingen såav en var

tidigare analys brottsnivånvår felaktig, eller detså ärav
de har vidtagit de här områdena haftinsatser i som en



effekt brottsligheten.
Resultatet undersökningarna kommer liggaattav som

underlag för de brottsförebyggandeplaneringen åtgär-av
derna och för utarbetandet långsiktig trygghets-av en
plan. Brottsförebyggande rådets verksamhet kommer att
inriktas våldsbrottslighet, tillgreppsbrott kom-mot samt

trygghetskänsla. Våldmuninvånarnas och tillgrepp drab-
bar ofta enskilda brottsoffer hårt och direktpåverkar

känsladeras trygghet. Konkreta åtgärder kommer där-av
för riktas särskilt områden, ålders-vissaatt mot utsatta

brottsoffer sådana miljöer och situationersamtgrupper,
upphov till brott.som ger

säker och kommunEn trygg
Stadsdelarna Sjöbo och Norrby områdentvåår som man
särskilt tänker Arbetslöshetenpå. har slagit hårt,satsa

det finnsoch andel splittrade familjer och mångastoren
Norrbyinvandrare. harI inlett Vi-projekt, därettman

målsättningen skapa vi-känsla, motverkaär att en segre-
ensamhet ochgation, isolering, och bryta främlingsska-

språkligaden ochI kulturella mångfalden villpet. man
skapa mötesplatser för de boende och verk-permanenta

området. Intressenteri projektet de flestai ärsamma som
verksamheter i stadsdelen,har bl.a. bostadsföretaget,

konrmundelsnämnden,hyresgästföreningen, skolan och

flyktingrådgivning.Kyrkornas Tillsammans arbetar man
för förskapa utvecklaförutsättningar invånarna sinatt att

möjlighetstadsdel, får formulera ochde attattgenom
själva önskemål.genomföra sina

de staden harCentrala polisen påbörjatI delarna av
arbetet ordningenmed och minska brotts-förbättraatt
ligheten ökad under framför allt helg-närvarogenom en
kvällarna. åtgärder kommerFramtida byggaatt ett
utvecklat mellan kommunens alkoholhandläg-samarbete

polis, krogägarenäringsidkare, och ordningsvakter.gare,
Områden där vill åtgärder framtidenin isätta ärman

bl.a. familjerelaterat våld, mobbning och skolanrasism i
inbrott bostäder och butiker. Rådets målsättningi ärsamt

utforma handlingsbaserad trygghetsplan för deatt en
kommande där den övergripande målsättningen,åren,tre



för arbetet dekonkreta åtgärder, tidplanen olikasamt
hoppasåtaganden siktaktörernas Påpreciseras. nan

det trygghetsskapandeockså med grannkommunerna i

arbetet.
haftrådet har hittills bara fåtalBrottsförebyggande ett

optimistisk inför desammanträden möj-är Iyamen man
kommunen tillsammans medligheter rådet attsom ger

ochbrottslighet otrygghet.andra insatsernavässa mot
ansökt bliexempel det kommunenEtt är :ttatt om

Världshälso-säker och kommunutnämnd till iEn trygg
nätverk Safe Mancommunities.organisationens .iar

bli medlem Folkhälsoinstititetsockså ansökt iattom
kommuner.nationella nätverk för säkra och trygga

i
a



Exempel lokalasamverkansformerpa

l

Gävle
Gävle residensstad och denär kom- Brottslighetstörsta

Gävleborgs län.i Folkmängden 1996 Totalt antalet anmälda brott brotts-sett är motmunen
91 000, omkring fjärdede-närmare balkentre högt Gävleinvånare kommun.ivar varav per

lar bosatta centralorten.i Från haär ökat Nivånatt 70 högre Gävle-är t.ex. iprocent än
kraftigt under 1950-talet förstaoch hälften borgs län helhet, och högre58 procent änav som

Överrepresentationen1960-talet har befolkningsutvecklingen däref- landeti helhet. isom
varit starkt bundenter till den allmänna Gävlekon- förklaras1996 till delstor att ettav

junkturen. Inslaget industriverksamhet antal bedrägeribrottär uppdagadesextremt stortav
fortfarande Förutomstort. och och anmäldes detta år. lcke desto mindre ärpappers-
massaindustrier livsmedels- och elektronik-är antalet anmälda brott relation till folkmäng-i
branscherna väl företrädda. Gävlel finns flera den för bl.a. stöld- och skadegörelse-stort
statliga institutioner, Lantmäteriverket brotten. Detta förekommerär dettrots vissattvarav en

Gävle/SandvikensVidett. högskola undervi- underrapportering antalet anmälningar påav
bl.a. itekniska ämnen. kommunnivä. Det finns alltså tecken för-pásas att

mögenhetsbrottslighet och skadegörelse är
speciellt framträdande Gävle.problem i

Anmälda brott mot brottsbalken
100 000 invånare 1996per

Gävle Gävleborgs Hela riket
kommun län

Misshandel 501 394 608
Stöld, 7850rån 5892 7869m.m.
Skadegörelse 1 163 906 1238
Övriga brott 9 271 3 862 2200
Totalt 18785 11052 11915



BIG- Brotts-

Gävleiförebyggarna

År säkerhetschef Nilskontaktade kommunens1992
brottsförebyggande enheten vidHiedland den

samarbete. Enföreslogpolisen och ett närmare
omfattning iskadegörelsens1991kartläggning av

skadegörelse kostadevisat att allhadekommunen
10-12 kronor år. EnmiljonerGävle kommun per

1992 bildadesoch höstentillsattesarbetsgrupp
i Gävle,Brottsförebyggarnasamverkansgruppen

BIG.

Brottsförebyggarna l
Handplockad arbetsgruppGävle. Från vänster

fri-Sandberg,Lasse till förstakronorKommunstyrelsen anslog 000 årets300
tidsfÖrva/tningen, medarbetaverksamhet och uppdraget preventivtattvarFransson,Lennart

förändraförriktade ungdomar attity-aktiviteter attmotLenapolisen,34
ungdomsbrottsligheten".sikt minskaoch därmedderSvanberg, socialtjän-

Anlta Thuné,sten, därutsågs,ledningsgruppEn åtta stat,personer
förskolan, Kerstin representerade. Härnäringsliv finns sitterkommun och

grundskolanBertéus,
fastighets- ochchefer från social-,skoldirektören samtOla Berggren,och
Länsförsäkringarförskolan, polisen,fritidsförvaltningen,Länsförsäkringar.

BIG,GävleFoto:



för köpmännen Gävle. Ordförandeoch irepresentanten
säkerhetschef, alltsåkommunens initierade detär som
resulterade arbetande utskott,samarbete BIG. Ettisom

där säkerhetschefen och socialchefen fungeraringår, som
beredningsgrupp för ledningsgruppen.

lokal anskaffades och dit flytta-En mitt i centrumstor
de handplockad arbetsgrupp med fråntjänstemanen en
vardera socialtjänsten, grundskolan, fritidsförvaltningen,

och Länsförsäkringar.polisen Arbetet kunde börja Ola

från Länsförsäkringar fungerar gruppleda-Berggren som

re.

Verksamhet fyra benpå

dag stycken arbetar här.I En tjänstemanär sex som-
med lång erfarenhet dagisföreståndare har tillkom-som

har alla med från början och detmit, varit ärannars en
fördel, från polisen.Lennart Franssonsägerstor

Respektive förvaltning, myndighet eller företag försvarar
lönen för sin personal och kommunen betalar hyran för
lokalen och driftskostnaderna. målgruppBIG:s primära

ochbarn ungdomar, mycket arbetet riktar sigär men av
dagliga verksamhet har kontakt medi sinmot vuxna som

ochbarn ungdomar.
brukarV1 verksamhet har fyra stödben. Devårsäga att

information, utbildning, rådgivning och samordning.är
Informationen gäller och vad för, ochBIG står vi

främstriktar till alla kommer kontaktivuxna; somoss
de föräldrar eller personal.barn, sig villmed V1ärvare

för verksamheten ochväcka Her detiintresse engagera
brottsförebyggande arbetet. tycker har lyck-Det vi viatt

begrepp dag.med och BIG iärats ett
riktar till såvälUtbildningen barn ochsig vuxna som
haftungdomar. har här under de femV1 650 grupper

och det har allt frånarbetat föräldrar tillåren varitvi
lärare, politiker,journalister, idrottsledare, handelsan-

ställda poliser. talas mycketoch Det goda förebilderom
och det det. har ordnatvi måste Viär ettvuxna som vara

antal konferenser och och hit skick-seminarier tagitstort
liga föreläsare och målsättningen med arbetet har varit

Gävle till stad.göraatt tryggareen



Kamratstödjarutbildning har både låg- och mellan-
stadiet och det tycker har framgångsrik verk-varit en
samhet.

Rådgivningen bedriver lokalen här Gävlei i cen-
här har broschyrer, böcker ochoch Videofilmervitrum

för utlåning. har alltid dagtid och hitV1 kom-öppet
mycket folk vill ha och hjälp;råd föräldrar, lära-mer som

ungdomar och studerande från högskolan.mångare,
kom det ville haHäromdagen hjälp medin en pappa som

hade nazistkonsert, och höroftasin gripitsson som en
oroliga föräldrar misstänker deras barnsig attav som
röker hasch och liknande.

Samordningen håller ihopkan bestå i vit.ex. att
samband med skolavslutningar, Valborg ochinsatserna i

ochbrukar ha dåLucia. Då vi 500-700 ute stanvuxna
både Räddningstjänsten, olika föreningar och polisenär

kontakter både polis, skolamed. Eftersom har inom
och socialtjänsten det lätt för samordna insat-är attoss

serna.

Skolundersökning oroade

hurstartade ville först redaNär 1992man man
sextiotal frågorungdomarna hade det. Med hjälp ettav

BRÅ enkätundersök-fått från utfördesom man man en
Bortfalletårskurs där elever deltog.ning i åtta 800ca var

10 procent.
till andravisade Gävle, förhållandeEnkäten i stä-att-

låg vadder storlek, till gällerintei värresamma ung-
domsbrottslighet och narkotika, berättar Ola Berggren.

tyckte ändå det del saker oroväckan-V1 att var en som var
allade. visade drygtDet sig 60 i åttanatt procent av

druckit alkohol, och hade berusade.många varit Ung-
omfattning, ochdomarna dricker sprit i mycketstor av

den hembränd. startade debattDettaspriten är en om
det för illegalhur lätt och detsprit,är att tagunga

debatt fortfarande lever här. Sedan kundeär somen
har skyldigaockså konstatera tillgjort sigmångaatt

våldshandlingar, första hand kamrater.i mot
skall polisanmälajobbar hårt för skolornaVi att-

Skolan får fristad där samhällets reglerbrott. inte envara



gäller. skyldig till skadegörelse skallinte Gör någon sig
han för och får elev stryksig,rättgöra ären av en annan
det rektors anmälan, påpekar Lennartgöraattansvar en
Fransson.

År gjordes enkätundersökningen denna1996 om,
med färre frågor. Sedan hade läget knappt för-gång 1992

Öldrickandetändrats. hade blivit vanligare sedannågot
andelenoch brukat narkotika fler,1992, någotsom var

fortfarande det hade Enprövat.ytterstmen var som ny
fråga gällde rökning, och klasser rökte hela1996 i vissa

flickorna. Med anledning vad har80 procent av av man
fått fram arbetar mycket med droginformation, ochman
då främst alkohol.om

Alkoholkonsumtionen hos de våraär ettyngre av-
och viktigaste, problem, Lennart Fransson.största, säger

arbetar mycket för påverka och förändraV1 attityder.att
bästa brottsförebyggarnaDe föräldrarna; därförår

arbetar mycket vuxenvärlden. deDet i sinärmot som
skall kliva fram och påverka barn. sakVårsina ärtur att

påverka påverkarna.

Utvärdering efter årtre

Mycket verksamhet genomförsBIG:s projektform.iav
Projekten kan från månader och ochtvå uppåt,vara man
driver ungefär projekt samtidigt.7-8

Förskola, skola och idrottsrörelsen centralaär tre
arbetsområden för BIG. verksamhetBarnets Rätt är en

tidigtuppgift fånga barn med funktionsstör-med att upp
och dyslexi.MBD/DAMP Redan femningar t.ex.som

halvtårs-kontrollenoch skall alla barn genomgåett ett
de behöver får sedan kvalificeradoch hjälp.test, som

undersökningar harOlika dyslexi vanligtvisat just äratt
bland ungdomar får problem det häri tonåren. Isom

bl.a. landstingetprojektet Idrottsrörelsenär ärengagerat.
målgruppviktig för och här har lagtBIGen man ner

mycket arbete utbilda ledare deras viktiga rolliatt
föredöme för ungdomarna, bl.a. har BIG givit tvåutsom

böcker ledarskap idrotten.inomom
År utvärderades BIG utomstående konsult,1995 av en

överlag menade lyckats med kompletteraatt attsom man



det arbete bedrivs närpoliser, socialtjänstenst.ex.som av
fältsekreterare skolkontoretsoch utvecklingsenhet. BIG
betecknades utvärderingeni värdefull rol-isom en resurs
len "dörröppnare och Vägvisare för olika brotts-som
förebyggande aktörer Gävle.i Däremot menade attman
målsättningen för BIG:s verksamhet tillräckligtinte var
klart formulerad, och kunde därför skilja mellansig åt
olika Med anledningintressenter. detta har frånav man
kommunledningen till framtagit initiativ att ta trygg-en
hetsplan.

Som hjälp följa de har harinsatser gjortatten upp-
kommunens skadestatistik fantastiskt underlagvarit ett
för arbetet skadegörelsen under lopp ochårens närmot

verksamhetBIG:s utvärderades efter hade skadegö-årtre
relsen skolorna minskat med Polisensi 22 statis-procent.
tik anmälda brott får regelbundet och det harvi inteöver

nackdel,varit Lennart Fransson.en menar

lokalt brottsförebyggande rådBIG

marknadsföraMycket arbete har lagts BIGattner
uppmärksammatsoch har oftaorganisation, isom man

media. beslutade kommunstyrelsenUnder hösten 1997
kommunens brottsförebyggandeskall rådBIGatt vara

medledningsgruppen politiker.och därför förstärktes två

möjligheter förhär OlaDet sägeröppnar oss,nya-
uppbackning ochpolitiskfår bättreBerggren. V1 vien
organisation ochblir sättett annat permanenten

behöver lägga mycketinte så energi diskuteraattner
uppdragframtid. har fåttVi i övergripandevår att ta ett

för arbetet med invandrarungdomar deltarochansvar
också arbetet med fram trygghetsplan kom-i föratt ta en

munen.
verksamhetDet BIG:s arbete långärmesta ettav

sikt och med inriktning social detprevention. Men
finns också inslag situationell prevention.av

sysslar hel del med riskanalyser och utbildar-Jag en
bl.a. butiksanställda för undvika överfall och butiks-att

berättar Socialtjänstens personalLennart Fransson.rån,
utbildatockså med tanke förriskenär en grupp som

hot och våld. lokalt ombud förDessutom Svenskaviär



lösning-lås och larm inteMenstöldskyddsföreningen. är
medarbeteallt. stött-V1 trägetatttror genommanen

ungdommed barn ochiobbar nårdemning somav
praktikendetSedan det ilängden. såresultat i är att

situationellsocial ochkombinationofta frågaär avom en
festhelger.underextrainsatsernaprevention, som

brakommunGävleframvill lyfta ärV1 somsom en-
GävleOla Visionentill, avslutar Berggren.flytta är attatt

stad.bliskall Sveriges tryggaste





Exempel lokalasamverkansformer

Karlskoga och Degerfors
ÖrebroKarlskoga kommun ligger i län, på Brottslighet

År Örebrotill Värmlands län.gränsen 1996 invå- län har förhållandevis hög brottslig-var
Överkommunennarantalet i närmare 33 000. het. l Karlskoga antalet anmälda brottär mot

befolkningen90 borprocent i centralorten. brottsbalken invånare högt, såväl förhål-iav per
Efter Örebro,tidigare ha ökat, minskade folkmäng-att lande till länets stadstörsta andra
den kraftigt under 1980-talet. Befolkningen har kommuner läneti till riksgenomsnittet.som
fortsatt minska under 1990-talet, lägreatt i Det antalet anmälningartrots att påmen senare
takt. Karlskoga utpräglad industristad,är kommunnivå något underrapporteradeär ochen
och industriföretag harett stort domine- storstäderna draratt riksnivån. Fördel-en upp
rande ställning på orten. ningen mellan olika kategorier brott följerav
Degerfors kommun ligger någon mil söder för hela landet.mönstret inte minst bak-motom

ÖrebroKarlskoga i län. Befolkningen uppgick grund kommunen förhållandevisatt litenärav
till1996 drygt 000, 80 bor framståri problemenprocent med vålds- och stöldbrottvarav ca

Undertätorten. 1980- och 1990-talen har folk- skadegörelse betydandesamt Karlskoga.isom
mängden minskat något. Degerfors sedan l Degerforsär mängden anmälda brottär mot
länge bruksort och järnverket dagi brottsbalkenär än invånare mindreen iänper

viktigasteden arbetsgivaren kommunen.i Karlskoga, länet helhet och riksgenom-som
snittet. Nivån i drag jämförbarär stora med
andra kommunersmå länet.i En viss under-
rapportering antalet anmälda brott på kom-av

försvårarmunnivå säker analys. För-en
delningen mellan olika brottstyper avviker inte

frånnämnvärt situationen hela riket. Föri att
liten kommun långt ifrån storstadsom-vara en

rådena kan brottsligheten i Degerfors dock
inte beskrivas låg.som

Anmälda brott mot brottsbalken
000 invånare 1996100per

ÖrebroKarlskoga Degerfors län Hela riket

Misshandel 665 428 569 608
Stöld, 8770rån 5443 8178 7869m.m.
Skadegörelse 1339 882 1 161 1238
Övriga brott 1354 1 140 1565 2 200
Totalt 12 128 7 893 11 473 11915



BRÃGemensamt i
Karlskoga-Degerfors

Redan 1989 började de två kommunerna samarbeta i
frågor brottsförebygganderör arbete 1991ochsom
engagerades de i det s.k. Pilotprojektet, hadesom
initierats regeringen för att stödja samordnadeav
insatser för sänkt brottslighet och bildandet av

brottsförebyggandelokala Kriminologen ochorgan.
forskaren P-O Wikström kom därvid att knytas till
kommunerna expert.som

tillförtHans medverkan har mycket kunskaposs-
under årens lopp, och han har fått förståatt attoss
verkligheten inte alltid så enkel den kanär som
tyckas. Det väldigttror skallman vara
brottsförebyggande kanske inte alls har någon sådan
effekt, socialchef Karlskoga.Lars Persson, isäger

Enkäterna bra grund arbetetfören
de enkätundersök-Wikström har också bakomP-O stått

högstadieskolorkommunernas årenningar gjorts isom
uppfattningoch med syfte1992, 1994 1996 att en om

elevernas missbruk, kriminalitet, trivsel och liknan-andra
de frågor. första undersökningenDen visade bl.a. att
mobbning mycket tydligt problem i skolorna. Detettvar
ledde till aktivt arbete problemet och vid under-ett mot
sökningen kunde klartvå år minskning.senare man se en

väckte uppmärksamhetNågot proble-attsom var-
riktigt fanns de skolorinte hadei förväntatmen som man

berättar Lars skolor troddesig, Persson. Vissa hasig inte

problem, eleverna hadenågra större men en annan upp-
fattning.

Enkätundersökningarna gjordes skolornai harsom
bra grund för arbetet bland ungdomarvarit kommu-ien

och det har också undersökningar blandgjorts all-nerna,
mänheten förhoppning kommunernai övrigt. En i är att



olikamöjligt ytterligare bearbeta dedet skall attvara
dem medoch kompletteraundersökningarna en ny

skolorna underundersökning i 1998.

väldigt harviktigtDet är att en gemensam synman-
verklighetssyn.problemen Hurvilka är, en gemensam

medkommuner och har problemdet i våraut varser
skall kunna jobbabehövs förkriminalitet. Det att man

mål, Lars Persson.mot samma menar

Brottsförebyggande råd sedan 1994

mellan skola,tidigare fanns det samarbeteSedan soci-ett
tillpolis, polisenalvård och och 1989 initiativettog att

deltogformalisera samarbetet. och medFrån 1991 iman
Pilotprojektet och kommunernas fullmäktige-1994 tog
församlingar beslut formellt inrättaatt ett gemen-om

brottsförebyggande råd.samt
samverkan,Rådets huvuduppgift samordning ochär

uppföljning och utvärdering det brottsförebyggandeav
kommunerna. förvaltningschefernaarbetet rådeti I sitter

skola, för poli-barnomsorg och kultur,för representanter
kommunalråd från båda kommunerna. Rådetsamtsen

kommunalråd mellan deleds och ledningen växlarettav
rådetkommunerna. finns knutet tillEntvå resursgrupp

handläggaremed skall förbereda och driva självasom
verksamheten.

brottsförebyggandeharKommunerna antagit stra-ett
övergripande målsättningenmed dentegiprogram, att

minskaför kommuninvånarnaöka tryggheten samt att
mål följs kontinuerligtbrottsligheten. Dessa upp genom

polisområdets statistik.enkätundersökningar och Man

åtgärder skall minska nyrekryteringenfokuserar som
stärka de sociala banden tillkriminalitettill attgenom

har skolankonventionella samhället, och därdet en
skola har arbetsplan specificeratnyckelroll. Varje i sin

skadegörelse ochriktade skolk, mobbning,åtgärder mot
antal lokala barn- och ungdomsgrup-drogmissbruk. Ett

gymnasieskolornaanknytning till högstadie- ochmedper
med rådet. församarbetar Där sitter representanter

fritidsförvalt-socialförvaltningen, skolorna, polisen och

uppgift hålla med detsig journingen. Deras äär att som



händer området, själva det konkreta arbetet skermen
den ordinarie verksamheten.inom

Tonvikt långsiktigtpå arbete

resultat arbetetEtt dag läggeri tonviktår attav mer-
det vardagliga och långsiktiga arbetet och har en mer

kritisk inställning till kampanjer och liknande under kor-

Ångmantid, frånIngemar Degerfors kommun.sägertare
grundläggande tankeEn det den vanliga verk-är äratt

samheten skall de här tankegångarna,som genomsyras av
det där det brottsförebyggande arbetet skall bedri-äratt

vas.
Andra effekter Pilotprojektet förstärkt lag-ärav en

och rättsundervisning från polisens sida grundskolansi
årskurs försökersju. Där alla elever ochattman engagera
deras föräldrar. Vidare har byggt bättreettman upp sam-
arbete mellan socialtjänsten och polisen det gällernär

lagöverträdare. projekt harVissa varit situatio-unga mer
nellt inriktade. har haft problem cykel-Man medstora
stölder och hade försöksverksamheti medsomras man
bevakade cykelställ, verksamhet blivitinteännuen som
utvärderad.

Inledningsvis har polisen mycketvarit imotorav en-
arbetet, skall lyckas det kommunalavi måstemen om

bli starkare dag,i Lars Persson.än sägerengagemanget
framtiden tydligare kom-Jag i markeramåstetror att

för det brottsförebyggande arbetet.munernas ansvar



Exempel lokalasamverkansfornierpa

Värmlands län
Värmland geografiskt vidsträckt mellan- Brottslighetär ett

skogslänsvenskt med befolkning på drygt Antalet anmälda brott brottsbalkenmoten per
Bortsett från282 år 1996. den mellanstora000 Värmland lägreinvånare i riksgenom-är än

staden Karlstad Värmland glesbefolkat vilket med tankeär ett snittet, på den låga befolk-
län. Från 1960-talet till mitten 1980-talet min- ningstätheten ligger linje förväntade.i med detav

Årjängskade befolkningen till följd utflyttning och Ett antal bedrägerier i detextremt stortav
vikande födelsetal. Därefter har viss ökning aktuella länsgenomsnittetåret höjsgör att påen

främstskett, beroende inflyttning frånpå missvisande Problemnivån alltsåett sätt. är
andra länder. Gruv- och järnhantering har något lägre uppgifternavad tyderän på.av
tradition betydandevarit Sedannäringar. slu- Möjligheterna analysera fördelningenatt av

förra seklet skogsnäringen framträ-tet brotten mellan olika kommuner försvårasärav av
Senaredande. årtiondens strukturomvand- det alltidinte länet brottenatt ianges var

Årjäng,harlingar lett till skogs- och stålindustrin begåtts. Bortsett frånatt undantaget
likainte dominerande förut.är dock Karlstaduppvisar och Kristinehamn flestsom

Residensstaden Karlstad länets anmälda brottär invånare. Bland kommunerstörsta per
kommun, med 80 000 invånare med synbart mindre kriminalitetnärmare 1996. märks Eda,
Verkstadsindustrin betydande Storforsnäring i och Hagfors. Fördelningenär mellanen

Vidstaden. Karlstad högskola utbildning brottstyperna följer det förväntadei stort mön-ges
stora delar det akademiska fältet.över med tanke länets karaktär,påstret ävenav om

ochAndra tredje kommuner Arvika skadegörelsebrottenstörsta ovanligt förär mångaär att
Kristinehamn,och med 27 000 i område med mycket glesbygd.närmare lettvara pos-

respektive invånare. De26 000 minsta de brott döljsövriga blandtre ten annat ett stortav
sammanlagt kommunerna16 Munkfors, antal bedrägerier.är

4 600med Storfors,invånare. med 0005ca ca
och Eda, medinvånare 9000 invånare.ca

Anmälda brott brottsbalkenmot
000 invånare 1996100per

Värmlands Hela riket
län

Misshandel 459 608
Stöld, rån 5953 7869m.m.
Skadegörelse 1086 1238
Övriga brott 2 691 2 200
Totalt 101 11915



VÄRMLANDTRYGGHET I

målBF-Centrums-

Arbetet mot nazism och rasism har blivit något av-
kännetecken för Brottsförebyggande Centrumett i

Värmland. Vi har uppmärksammats både av
nazistiska ochgrupperingar sådana vill ta delav som

BFCvåra kunskaper i Trycket påämnet. attav
föreläsa mycketrunt i landet stort. Det viärom ser

effektivt,kvitto på vi arbetar Gregerett att sägersom
tf. chef för BFC.Wahlgren ärsom

Ideell Förening

sammanslutning där de drivande krafternaBFC är ären
och polisen.landstinget, länsstyrelsen, Karlstad kommun

Övriga medlemmar trettiotal företag, föreningarär ett
och kommunerintresseorganisationer övriga isamt

ideell före-länet. har slagitDe sig isamman en
för Karlstad till Sverigesning göra tryggasteatt

Totaltstad och Värmland till det länet. setttryggaste:
projekt.olikaBFC tio inomengagerar personerca

bestå-hjälp arbetet har referensgruppSom ien man en
olikakunskapende tiotal med inomett storav personer

ämnesområden. Ordförande föreningeni Stgär
Gustafsson, tidigare ordförande för Arbetslivsfanden,

blev upprinnelsen till dagens BFC.som
hade brottsförebyggande avdelning poli-V1 en :nom-

förut, och där samarbetade del medsen en
Arbetslivsfonden. Bland utbildade 3 000-4 000annat

projektet Tänk efter föreinom sats-personer som var en
för förebygga brott arbetsplatsen. medning Iochatt

ochArbetslivsfonden lades ned polisen omorganisera-att
väcktes tanken påbörja brottsförebyggandedes ettatt

arbete hela länet. Resultatet blev startadeBFC,över som
halvårsskiftet berättar Wahlgren.vid Greger1995, Att vi

ideell förening klar fördel. innebärDet viär är atten en
annorlunda.fristående, och kan jobba liteviär att



började försöksprojekt,treårigtBFC ettsom men
redan halva tiden beslutefter togs att permanentaom

BRÅ hade då preliminär utvärde-verksamheten. gjort en
arbete och fast olyckligtslog detBFC:sring att voreav

långsiktiga arbete påbörjat avbry-det BFC måstesomom
tas.

arbetar brett fält. harSomBFC över ett sagt sat-man
kunskaperna ochmycket öka nazism rasism,sat att om

föroch Värmland det enda län har klar strategiär som en
jobbar klotter och hjälper kommu-det arbetet. Man mot

fram trygghetsplaner. harMan sigägnatatt tanerna
mycket ungdomsfrågor och ungdomskultur.åt
Tillsammans med och Skola och länsarbetsnämn-Hem

utvecklar det brottsförebyggande arbetet sko-den iman
ochlan kamratstödjare. områdenI isatsningen två

Karlstad samarbete med företagarna för attsatsar man
minska inbrotten och har nyligen genomförtman en
trygghetsundersökning, värmlän-visar mångaattsom

känner Speciellt gäller det äldreningar sig män-otrygga.
niskor.

Angeläget med trygghetsplaner

denMed här undersökningen känns deti ange-ryggen-
kommunerna kommunalaläget till idéernasigatt tar om

trygghetsplaner, och där god dagIvi 14ärär väg. av
länets 16 kommuner medlemmar och engageradeBFCi i

Sten-Åke Skyllkvistform, BFC,arbetet någoni säger
FotozsvennergordüåvjFOTO



bistår kommunerna arbeteti med trygghetsplanerna.som
Sten-Åkes dels började det härFör arbetet för några

sedan lokal där hanSunne,år nivå i normalt arbetar

polisinspektör. kommunfullmäktigeDär redanantogsom
Sten-Åkedecember trygghetsplan.i 1996 har sedanen

fått hela länet arbetsfält och under det åretsenastesom
har han kommunstyrelserbesökt och kommunfullmäkti-

alla länets kommuner. har resulteratii 16 Det 14attge
kommuner kontaktperson, tillsammansutsett en som
med närpolischefen respektive kommuni BFCgenom
har fått grundläggande utbildning brottsprevention.i

gick det brottsförebyggandenationellaVi igenom-
Allas pratade hur närpoli-vårtprogrammet ansvar, om

fungerar och vad problemorienteratmedsen som menas
arbete. har den kommunalaDet visat sig inomatt man
förvaltningen väldigt brottsförebyggandelite vadvet om
arbete egentligen polisen andraInom sidanåär. vet man
ganska lite det politiska arbetet kommunen och häriom

Sten-Åke,har kunnat insats, opti-göra ärsägeren som
mistisk inför det fortsatta arbetet.

Både polisen och kommunerna satsar
polisenLänspolismästare Rolf Kläppe har lovat iatt

årsarbetskraftinledningsskedet skall halv iavsätta en
trygghetsplanerna,kommun hjälp medvarje närsom en

kommunerflestakommunen motsvarande insats. Degör
länet dag full med utformai i i gång trygghetspla-är att

och med brottsförebyggande arbete.annatner
viktig sak arbetet med de kommunalaEn i trygg--

hetsplanerna och verksamheten med utgångspunkt från
dem arbetar med frågorna vanliga yrkes-i sinär att man
roll. det riskerarGör arbetetinte döratt utman man om
eldsjälarna försvinner. Sedan gäller det allaatt engagera
frivilliga krafter kan. mobiliseraVi måste helaman sam-
hället det förebyggande och trygghetsskapandei arbetet.

också viktigt forcerarDet arbetet.inteär Jagatt man
brukar rekommendera för förbe-år sigatt tar ettman
redande arbete beslut kommunfullmäkti-innan itarman

Sten-Åke.hur planen skall slutarut,ge om se
bildenFotnot: Damen har med artikelninte göra.att



l
Exempel lokalasamverkanstormer

l

Västerås
Västerås residensstad och den Brottslighetär största
kommunen Västmanlands län, medi omkring Västerås ligger den generellt högti sett

Århälften länets invånare. brottsbelastade1996 124 Mälardalen. Det registreradeav var ca
bosatta kommunen.000 i Av dessa antalet anmälda brott brottsbalkenmotpersoner per

ungefär hemmahörande80 själva Västeråsär procent i invånare i också betydligt högreär
Från början 1960-talet till slutet länets Stadenstätorten. i övriga kommuner. domi-änav av

1970-talet folkmängden.ökade Under nerande ställning1980- länet drar länsgenom-i upp
talet minskade befolkningen, för åter öka Jämförtsnittet. med riket helhet, inklusi-att som
under 1990-talet. Västerås utpräglad de storstadsområdena, anmälsär omkringtreen ve
industristad näringsliv domineras 18 fler brott brottsbalken iprocent motvars av
ABB-koncernen och dess underleverantörer, Västerås kommun. Underrapporteringen av

andra tillverkningsföretag. Högresamt anmälningar på kommunnivå den fak-gör attav
utbildning vid Högskolan Eskilstuna/i tiska nivån troligtvis högre.något Denär ännuges
Västerås, där det bl.a. undervisas tekniska allmänt högai brottsnivån fördelar sig jämnt
ämnen. de olika brottskategorierna. Liksom påöver

andra hållmånga landet framstår såledesi
problemen med skadegörelse och vålds- och
stöldbrottslighet betydande.som

Anmälda brott mot brottsbalken
000100 invånare 1996per

Västerås Västman- Hela riket
kommun lands

Misshandel 612 580 608
Stöld, rån 9647 7527 7869m.m.
Skadegörelse 2 078 1577 1238
Övriga brott 1706 1665 2 200
Totalt 14043 11349 11915



Våld väckarklockablev
Västeråsi

framstå1990-talet atti mittenVästerås kom somav
bl.a. mordet påtill det bidrogstad ochvåldets enen

blev i sin turishockeyspelare. Detkänd en
ochläger i stanför människor allaväckarklocka ur

inte mindresamlade änvåldetdemonstration moten
stiftelseockså iresulterademänniskor. Det20 000 en

bidrog till attváldsfritt ochVästeråsnamnet Ettmed
inrätta ettbeslut attkommunfullmäktige tog ett om

råd.brottsförebyggande

högRådet har status
vid Kultur-med ungdomsfrågorarbetarAxelssonRoland

arbetet med brottsföre-och deltarfritidsnämndenoch i
ordförande stiftelsendessutom ibyggande rådet. Han är

våldsfritt Västerås.Ett
kallasrådet, VärnaBrottsförebyggande som-

besluti bådeefterorganiserades 1996i majVästerås,

kommunfullmäktige. harDetkommunstyrelse och ett
näringslivet,bl.a. kommunen,medlemmar fråntrettiotal

försäkringsbolagen.och Iföreningslivet, kyrkanpolisen,
kommunfull-kommunstyrelsens ochbåderådet ingår

rådet högvilketordförandemäktiges sägerstatus,ger en
Roland Axelsson.

denarbeteresultat rådetskonkretEtt är grannsam-av
hyreshusområdejulstartades före 1997verkan i ettsom

Projektetbostadsbolaget.kommunaladetägssom av
bostadsbolaget. Värna Västeråsnärpolisen ochdrivs ärav

brottsförebyg-stärka detskallsamarbetsorganett som
bilda spri-kommunen opinion,gande arbetet i attgenom

genomföra olikatill ochförslagkunskap och lämnada
verksamhetför rådets uppnåMåleninsatser. är att ett

ochvåldsfritt Västeråssäkertoch Västerås, ettetttryggt
tolerant Västerås.



Utdrag "Startar för brottsförebyggande rådet i Västerås"ur
Målen för verksamhet följande:rådets är

Ett tryggt och säikert Västerås
Alla skallvästeråsare kunna känna ochsig säkra vår stad. Dettatrygga i förutsätt-är en av
ningarna för Västerås skall kunnaatt utvecklas till framtida mälarstad i vilken vill boen man
och leva. Att motverka egendomsbrott och skadegörelse därför angeläget.är
Ett vå/dsfritt Västerås
Att motarbeta det växande våldet allapå nivåer samhällets viktigaste frågor.är ett Våraav
barn och ungdomar har stad fri från Sambandeträtt att växa i våld. mellan våld ochupp en
droger viktigtär uppmärksamma.at

Ett tolerant Västerås
I Västerås måste det finnas tolerans mellan människor med olika och bak-intressenen
grund. Detta förutsätter förrespekt såväl individer för samhällets och lagar.som normer
Med detta följer både rättigheter och skyldigheter.

arbetsformerSöker

Rådet har kanske riktigt hittat arbetsformerinte sina-
har diskuteratV1 minska antaletännu. antingen med-att
rådetlemmar i eller också öka antalet medlemmar i

arbetsutskottet dag har fem medlemmar.isom
harDiskussioner också förts rådet skall drivaom egen

ellerverksamhet verka Formelltsätt. ärannat ett
rådgivande till kommunstyrelsen, sedan fattarorgan som

Samtidigtbeslut. fungerar rådet samverkansor-ettsom
Under period fanns det samordnare anställdengan. en

halvtid finansierades bidrag från KBA.som genom
Mycket det brottsförebyggande arbetet kom-av som

engagerad drivs sedani 1980-talet elva s.k.iärmunen
Ung-grupper, organiserade med utgångspunktärsom
från högstadieskolornas upptagningsområde. ålders-Den

medarbetar alltså tonåringar. I varjeärmestgrupp man
för skolan,ingår socialtjänsten, fri-representantergrupp

tidsnämnden, polisen olika föreningar. Inom varjesamt
närpolisområde finns det tilltvå Ung-grupper.tre

Ung-grupperna oerhört viktiga, Rolandär menar-
Axelsson. därDet känner till ungdomarnaär man som
det gäller, känneroch till bostadsområdet.situationen i

Något riktigt samarbete mellan brottsförebyggande rådet
och har det blivit,inte jagännugrupperna tror attmen
det det hållet skall Sedanvi gäller detgå. medär att
fastighetsägare, köpmän och boende.



Folkhälsocenter och stiftelse våldmot
har också Folkhålsocenter ochKommunen ett en

Folkhälsoförening arbetar med förebyggande arbetesom
speciellt vad gäller droger. bl. tullen, polisen,Här är a.
IOGT-NTO, landstinget och kommunen engagerade.

del det arbetetSom har sedan undersökti 1986en man
gymnasieungdomarnas drogvanor med hjälp enkäter,av
och mycket information till skolorna. Tillsatsarman
det kommer alltså stiftelsen våldsfritt därEtt Västerås
Roland Axelsson ordförande.är

Efter mordet det ville bidra ekono-mångavar som-
miskt till arbetet våld och då bildade kommunen,mot
polisen, kyrkan, idrottsrörelsen och stiftelse förposten en

kanalisera startade medinsatserna. Finansiärernaatt en
kronor, och under65 000pott ett stort arrangemang

drog cirka kronor. använder1997 in 220 000 Pengarna vi

dag till olika för motverka våld. Underi insatser 1997att
har antalet våldsbrott vilket hargått positivt. Viärner,

antal arbetar med nattvandringarett grupper som
och ganska lugn.situationen i ärstan, centrum

då den generella problembildenHur förutomut,ser
våldsbrottsligheten

Mordet på hockey- cykelstölder det drogmissbruk och klot-Förutom är-spelaren Peter
de problemen. börjanI januari 1998ärter storasom avKarlsson ledde till en

klottrades bussar och30 två 18-åringarövermobilisering mot våld nattner en
i Västerås. kunde bar myckethar oerhörtgripas gärning. Vi satsat

AndersWiklund,PICA



kanklotter, och frånfrån 1997 viatt sommarensanera
Drogenkäten skolornatydlig minskning. i visar attse en

drogbruket bland gymnasieelever underhar gått upp
l990-talet.

Arbeta den ordinarie verksamheteninom

brottsförebyggande arbetetviktigt detDet invävsär att-
siktden verksamheten, det deti ordinarie är som ger

resultat, Roland Axelsson. Lägger vi pengarmenar
ligger utanför det ordinarie blir det lättnågot ensom

konkurrent redan bedrivs.till den verksamhet Faransom
med projektform lyfterdriva arbetet i äratt att man upp
verksamheten för-sedan entusiasternanärett tag, men

allt faller tillbaka till den gamlariskensvinner är stor att
nivån igen.

Roland vill betona vikten arbetaAxelsson såattav
lokalt möjligtsom

oerhört viktigt, ungdomarJag det är atttror att som-
håller möjlighet bli synligahamna får attatt snett
andra klotter, skadegörelse och brott.sätt än genom
Varenda synlig, och det kan de bli detimåsteunge vara
lilla lokala ochområdet. har både idrottsrörelsenHär
aktörerna möjligheter.i Ung-grupperna stora





Exempel samverkanstormerlokala

Östergötlandslän
BrottslighetMed befolkning på 416 0001996 närmareen

Östergötland brottsbalkenanmälda brottAntaletliten motpå ettyta är perpersoner en
Östergötlands högre riks-länförhållandevis tätbefolkat de i änlän, invånare äräven om

medvilket kan hängabefolkade. genomsnittet,södra skogsbygderna glestär samman
mellanstora städerbefolkningstätheten. TvåFolkmängden har ökat sedan början 1950-av

geografisk bidrarförhållandevis litenoch ytatalet; främst Linköping, Norrköping påi en
Ökningen brottsbelas-till länetSöderköping. förmodligensnabbast på 1960 göraatt mervar

Östergötland ungefärsaknas det i 29betydande under ltalet, har varit tat.även pro-men
de anmäldafall uppgifteralla1990-talet. De dominerande kommunerna i cent varomav

ovanligthit hör bl.a. mångamed brotten begåtts,Linköping och Norrköping,regionen är
brott.övrigabedrägerier irespektive invånare 1996. posten132 124000000 som rymsca ca

analysstatistiken försvårarDenna bristLinköping stiftstad med bl.a. universitet iär avenen
Brottsnivånfördelar länet. ihögteknologisk hur brotten sig ioch betydande inslag in-av

väsentligtförefaller dockfrån Norrköpingdustri. Norrköping har gått att varavara en
Linköping. Andra kommunerfå högreutpräglad industristad till allt iänatt sommeren

ochBoxholmhög brottsnivådelar tycks hanäringsstruktur. l dag ärsammansatt är av
Åtvidaberg tillhörMotala. Kinda, Ydre ochför-verksamheten vid universitet i Linköping av

mindre problemallt döma kommuner medockså fleralagd till Norrköping, attsom rymmer
mellan olikamed brottslighet. Fördelningenverk, Kriminalvårdsstyrelsen.statliga t.ex.

överviktbrott uppvisar vissTredje kommun Motala, medstörsta är typer avenca av
helhet,jämfört med riketstöldbrottslighetoch betydande industriverk-43 000 invånare som

den kraftigakan medstorleksordning de vilket hängasamhet. De i minsta sammanav
befolkningskoncentrationen länet.Ydre, isammanlagt kommunerna i länet13 är

Ödeshög.Boxholm och

brottsbalkenAnmälda brott mot
100 000 1996invånareper

Östergöt- Hela riket
lands län

Misshandel 571 608
Stöld, rån 8297 7869m.m.
Skadegörelse 130 12381
Övriga brott 4 600 2 200

11915Totalt 14598



ÖstergötlandEtl tryggare
Iänsomfallandeell projekt-

i förebyggande arbete

Regeringens beslut ett nationelltom
brottsförebyggande blev startskottet för ettprogram
omfattande arbete i länet med att stödja
kommunernas strävan att åstadkomma ett tryggare
samhälle med minskad brottslighet. Tillsammans

Östergötlandsmed Polismyndigheten i länet har
Kommunförbund tagit på sig rollen att stimulera och
hjälpa kommunerna i arbetet med ökaatt
kunskaperna och skapa referensramen gemensam
för det brottsförebyggande arbetet.

länsorganisationIngen

februari bildadeI 1997 projektgrupp där .VIonaman en
ÖstergötlandsNiska, handläggare Kommunförbund,

från Norrköpings kommun tvårepresentanten samt
från polisen ingår. Som stöd arbetetirepresentanter ett

hade fått kronor200 anslag000 fråni KBA förman pro-
jektet. planering ochFör genomförande arbets-svarar en

med från länspolismyndigheten,representantergrupp
kommunförbundet fem kommunala samverkansrådsamt
för brottsförebyggande frågor.

kommunförbundetsFrån sida har medvi varit noga-
betona det skall bliinte länsorganisationnågonatt att

skall hantera de här frågorna, Niska.Monasägersom
kommunernaDet själva med hjälp "pilo-är sinasom av

skallter komma medigång trygghetsplaneringer kom-i
sikt detPå målsättning kunnavår erbjudaärmunerna. att

utbildning och kompetensutveckling och skapaatt ett
nätverk för de här frågorna.



Besök kommunerallai

Till börja med åkte Niska till alla deMona 13att runt
kommunstyrelseordförandena och förhörde sig om

Under höstenintresset. gjorde hela projektgruppen1997
tillrundresa kommunerna tillsammans med läns-en ny

polismästaren. träffade politiker ochDe tjänstemän i
kommunerna och resultatet blev samtliga kom-13att
munstyrelser länet beslutade delta projektet.i iatt
Kommunstyrelserna piloter" respektivefrånutsåg två
kommun kommer omfattande utbildningattsom en
under Villkoren för deltagande dels det1998. iär att
kommunen finns uttalad ambition utveckla detatten
trygghetsskapande och brottsförebyggande delsarbetet,

piloterna har anknytning till den skallatt grupp som
utforma kommunens trygghetsplan.

detJag viktigt bara skickadeintetror att att utvar-
förfrågan själva åkte och träffade poli-viutan att runten

tiker och Niska. har blivittjänstemän, Mona V1menar
mycket bemötta och uppslutningen harpositivt varit

hade också styrka detvi Detstörre än väntat är attoss. en
kommunstyrelserna själva har "piloterna"är utsettsom

skall arbeta vidare kommunerna.isom nu
Upplägget kommunerna olika.ganska Norrköpingi är

och Linköping har brottsförebyggande råd och it.ex.
Söderköping finns det samordningsgrupp arbetaren som

andra kommuner har valt andraIsätt.ett nytt man
lösningar. Under kommer polisen bekostavåren att en
trygghetsundersökning kommun kommeroch deni varje

viktigt underlag för det fortsatta arbetet. Deatt ettvara
"piloterna" också väldigt heterogen26 Därär en grupp.

finns politiker och och arbetarsådanatjänstemän som
fältnivå med ungdomsfrågor, och där finns också perso-

från Räddningstjänsten.ner

Omfattande utbildning under 1998

oktober inbjödsDen ledamöterna kommunsty-21 1997 i
relserna och polisstyrelserna närpolischefer ochsamt
andra till upptaktsmöte Linköping. taladei Därett stort
bland andra landshövding Eriksson medBjörn utgångs-
punkt från erfarenheter landshövding och tidi-sina som



Författaren Strömstedtrikspolischef. taladeLassegare
kring skapas brottslingar."Hurtemat

blev lyckad upptakt där det verkligen marke-Det en-
rades kan tillsammans,något Monagöra sägeratt
Niska.

rullar vidare enligt preliminärtarbetetNu ett pro-
för för korrigeringarProgrammet1998. står öppetgram

och avsikten de ochoch "piloterna"tvåär attnya grepp
närpolischefen från kommun skall kunna påverkavarje
inriktningen utbildningen och därigenom känna sig
delaktiga startade medIi januari två-processen. man en
dagarsutbildning Polishögskolan Stockholm där bl.a.i
docent talade problemorienteratMarie Torstensson om

Frih nationellaarbete och avdelningschef detBengt om
brottsförebyggande programmet.

spännandedet och lärorikt börjaV1 attser som-
Polishögskolan och dra den kunskap och erfa-nytta av

ochrenhet finns där. viktigt "piloterna"Det är attsom
närpolischeferna lär känna varandra, vilket orsaken tillär

valt börja med tvådagarsutbildningvi i internat.att att en
fortsättningen har planerat antal temadagarI ivi in ett

länet där kommer trygghetsplaner, projekt-att ta upp
arbetsteknik, samhällsplanering och brottsprevention,
brottslighetens orsaker, invandrarfamiljer och brottspre-

och andra frågor.vention, många

Projektet väl förankrat

Arbetsgruppen har lagt mycket arbete skapaatt ettner
verkligt kommunerna för projektet ochintresse i Mona
Niska tycker den tid de väl använd.tagit sig äratt

hade haft den uppslutning harJag inte vi vi itror att-
dag forcerat arbetet. har haft möjlighetNu att taom

frågorna vid flera olika tillfällen och har tillvi tagitupp
synpunkter från kommunerna. finnsDet i mångaoss

kommuner rädsla för skall vältra överatt statenen nya
uppgifter kommunerna, har framhållit detattmen
här projektet skall möjlighet för kommunernases som en

olika bevaka och skapasina intressensättatt tryg-en
kommun.gare
kommunerna har det sedan lång tid tillbaka funnitsI



polis, skola och sociala myndig-samarbetsgrupper mellan
heter. medVad blir det då för skillnad det här nya upp-
lägget

högre kommu-vill lyfta trygghetsfrågornaVi iupp-
och bredda dem till fler områden. Det inteärnerna

bara mycketsociala frågor det handlar så annat.utanom
införståddviktigt kommunstyrelsenV1 det ärattser som

skall arbeta medmed problematiken och demstöttar som
trygghetsfrågorna, Niska.slutar Mona





Exempel lokalasamverkanstormer

Lill koping
Residensstaden Linköping den Brottslighetär största

Östergötland Östergötland,kommunen och hadei Linköping ligger har1996 ica som en
invånare, bor132000 70 generellt hög brottsnivå. l allanärmare 29procent procentvarav ca av

i centralorten. Folkmängden har fall,stigit kon- bedrägerier, saknasärmerpartenvarav
sedan 1960-talet och ökningen det uppgifterhar länet brotten begåtts.stant varit iom var

speciellt kraftig under Kommunen1990-talet. Därför möjligheterna dra slutsatser uti-är att
präglas den tekniska frånuniversitetet, högsko- statistiken begränsade. Antalet registre-av
lan och det hög grad kunskapsintensivai rade anmälda brott inteär nämn-per person
näringslivet. jämfört med de mindre kommunernavärt stort

länet, Boxholm och Motala. Jämfört medi t.ex.
grannstaden Norrköping nivånär avsevärt
lägre. Fördelningen mellan olika brotttyper av
följer till delar riksgenomsnittet. Sett istora ett
riksperspektiv framstår problemniván i
Linköping betydande. Jämfört med övri-som

länet och grannstaden Norrköping dockärga
troligensituationen mindre allvarlig.

Anmälda brott brottsbalkenmot
100 000 invånare 1996per

Östergöt-Linköpings Hela riket
kommun lands län

Misshandel 458 571 608
Stöld, rån 7961 8297 7869m.m.
Skadegörelse 872 1 130 1238
Övriga brott 1291 4 600 2 200
Totalt 10582 14598 11 915



Nystart i Linköpings kommun
för iryggheisskapande arbete

.Trygghetsplanerna och samarbetet med-
Östergötlands Kommunförbund kan bli den nystart
för det brottsförebyggande arbetet kommunensom
behöver, Håkan Löfstedt, kommunalråd ochmenar

LIBRÅ.ordförande i Vi har aldrig tidigare haft ett
fullmäktigebeslut frågorna.reglerar de här Nusom
får vi det och projektet i de fyranär stadsdelarna
kommer igång blir det säkert spridningseffekter till
de övriga delarna.

Rådet blev diskussionsklubben
LIBRÄLinköpings brottsförebyggande råd startade

redan arbetet har fått riktigt1990, inte någotmen
,genomslag förrän nu.

mängd kommunala nämnder ochEn organisationer
.

finns representerade rådet. finns handläggandei Här
från olika kommunala verksamhetsområden,tjänstemän

föreningslivet kommunen med bl.a.i Linköpings ung-
domsråd, Linköpings idrottsförbund och Ekumeniska
rådet polisen och affärsmännens citygrupp.samt
Sammanlagt det dag medlemmari rådet.30 iär över
Rådet under kommunstyrelsen och ordfö-vicesorterar
rande kommunalråd från den politiska minoriteten.är ett
Huvudinriktningen för rådet har arbeta medvarit att
barn- och ungdomsfrågor. Under rådet ligger arbets-en

bestående kommunala tjänstemän.grupp av
BRÅLinköpings kommun ingick Pilotprojektet som

drev under kommuner landet.i 5-6 gjordesnågra år i Då
del enkäter och utredningsarbete legat till aannaten som

grund för rådets arbete.

rådet harV1 försökt skaffaingår i attsom oss en-
de brottsförebyggande frågorna ochgemensam syn -

det har bra erfarenhetsutbyte undervarit harViåren.ett
arbetat med kartläggning problem, analyserat behovetav



åtgärder och genomfört olika aktiviteter och utvärde-av
dem, Håkan Löfstedt.sägerrat
Bland har informerat föräldrar problemetviannat om

med folkölsförsäljning till minderåriga och harvi sam-
ordnat med nattvandrareinsatserna och aktivite-stan

vid och skolavslutningar.Lucia harVi lokalainitieratter
handlingsprogram stadsdelarnai Ekholmen och Skägge-

och har deltagit projekt med bevakadevi i cykel-torp ett
parkeringar. Rådet har träffats kvartalsvis och harmötena
förlagts till olika delar kommunen.av

Vilket genomslag har det här arbetet fått kommu-i
nen

harDet i grunden har det fåttgått vågor i ettmen-
allt för litet genomslag. träffades ochV1 pratade och gav
varandra information rådet förhållandevis kom-i imen

det fanns brottsförebyggandevisste råd.att ettmunen
K°mm"fmäkt"9e"Många tyckte kom vidare arbetet.gånger inte iatt
Linköping Stod bakomtrevliga och braDet träffar med tiden blev detvar men den demon-massiva

diskussionsklubb.onågot av en Shan-one mot ny
ochnazism in van-

drarfientlighet.
Foto:MagnusWallenquist



trygghetsplanerNya

kommunen finns det elva geografiska utskottI som
fungerar kommunfullmäktiges och iöronögon utesom
de olika stadsdelarna. Utskotten har initiativmöjligheter

beslutsrätt. anledning de problemMedingenmen av
upplevde med det brottsförebyggandeigångattman

arbetet skrev utskotten till fullmäktigemotionett av en
behandlades hösten har kommun-Senare1996.som

styrelsen beslut ärendet och anslagit kro-tagit i 400 000
till projektarbete skall dels iett utmynnanor som en

kommunövergripande trygghetsplan, dels lokalai trygg-
hetsplaner för stadsdelarna Ryd, Skäggetorp, Ekholmen

och kloster.Vreta

Målsättningen kommunstyrelsen skall kunnaär att ta
beslut kommunövergripande trygghetsplan ochom en
lokala trygghetsplaner kom-november ochi 1998 att
munfullmäktige skall beslut decembersitt i 1998.ta

Kommunstyrelsen har beslutat projektet skall för-att
LIBRÅ ochankras har tillsatt särskild ledningsgruppi en

med Håkan Löfstedt ordförande. Gunilla Hjulin,som
LlBRÃzs harsekreterare, anställts projektledare, ochsom

stöd till henne finns central arbetsgruppettsom en om
den bl.a. närpolischefen försju I sitter centrum,personer.

skolanfrån och fritidsgårdarna.representanter
stadsdelarnade fyra Ryd, Skäggetorp, Ekholmen ochI

kloster har lokala arbetsgrupper medVreta utsetts repre-
för polisen, föreningslivet, fritidsgården, sko-sentanter

lan, förskolan och geografiska Arbets-det utskottet.

skall till del bygga de lokala samarbets-storgrupperna
redan tidigare har verkat områdena.igrupper som

stadsdel har också lokal referensgruppI varje en
består det geografiska utskottets ledamö-Denutsetts. av

för kommunala verksamheter i områ-ter, representanter
det föreningslivet. kommer också försökaMan attsamt
med de bor området och föreningsan-i inte ärsom som
slutna.

allmänhetenfrånEngagemang

kloster har redan haft upptaktsmöte ochI Vreta vi ett-
där det väldigt berättar Gunillaintresse,ett stortvar



Organisation för upprättande av
kommunala trygghetsplaner

Kommun-
fullmäktige

Kommunövergripande Kommun-
trygghetsplan styrelsen

Lednings- LIBRÅ
grupp

zrácägät Arbetsgrupp--

ReferensgruppKommundelsvis ArbetsgruppRyd m
trygghetsplan

ReferensgruppArbetsgruppSkäggetorp m w

ReferensgruppArbetsgruppEkholmen -.

ReferensgruppVreta kloster Arbetsgruppm

Hjulin. gick och bjöd allmänheten ochV1 i inut pressen
det kom till gjorde också150 Vinärmare mötet.personer

mindre enkät bland befolkningen området föri atten
deras problemen.syn

närpoliser åtgärder frånVille ha fler och olikaMånga-
kommunens sida vill bolla tillbaka önske-vi gärnamen
målen och allmänheten engagerad deimer egna pro-
blemen området det cykelstölder, klotteri antingen ärnu

Löfstedt.eller inbrott källarförrådet, Håkani säger
Problembilden gäller mycket ungdomsfyllerii stort

bråk och skadegörelse hör ihop med det, harvisamt som
haft skolor ochproblem med mobbningvissa miss-



handel och har flera haft bråk mellan nynazistergånger
och andra Till det kommer pensionä-mångaattgrupper.

riktigt kunnakänner sig preciseraotrygga utan attrer
händervarför. läser tidningen vadMen iman om som

blir det här reaktionen.och då den
deHåkan Löfstedt tycker det viktigt betonaäratt att

vuxnas ansvar.
klagar ungdomarna dricker mycket ochV1 över att-

de hembrända ifrånhembränt får den spritenmen var
kan undra. Vad har för vuxenmoralvi i samman-man
hanget

händelse kommunen denEn positiv i massivaär upp-
slutningen och invandrarfientlighetnynazismmot som

demonstrationuttrycktes Stora Torgeti storen
del-Linköping före jul. mindre människorInte 5 000än

och landshövdingen och biskopendemonstrationenitog
fick hålla tal för alla skulle höra. Detsina två gånger att

otrolig manifestation både kommunfullmäkti-var en som
och mängd olika stod bakom.organisationerge en



Exempel lokalaprojekt

Grannsamverkan i
problemområde minskade
brottsligheten

blomstrari välordnadeGrannsamverkan
Isynliga problem.villaområden utan några

den vanligenallmännyttans bostadsområden lyser
Skoghall,frånvaro. Men i Lillängen imed sin

fåttutanför Karlstad, har tillHammarö kommun man
fungerande och uppskattad verksamhet.högten

börjanTrög

området fåtthade hyresgästerVåren många i1996 nog
skadegörel-lägenheter och bilarinbrott källare,i samtav

narkotikaproblem. Ungefärordningsstörningar ochse,
området.utvecklades närpolisverksamhetensamtidigt i

grannsamverkan informationsmöteUpptakten till ettvar
huvudkontaktmanHyresgästföreningens lokaler, däri en

utsågs.
kontakt medhyresgästföreningenFörutom tog-

Per-Åke Hammaröbostäder,Sjöberg chef förärsom
Vuxenskolan, arbetadeLänsförsäkringar isamt som

berättar Jan-Erikområdet med ungdomsaktiviteter,
närpolisHögström, i Hammarö.

informationsmötenanordnadeGemensamt iman
informerade bl.a.Folkets hus. Hammaröbostäder attom

och källare, och för-börjat byta lås tvättstugorutman
och Vilkasäkringsbolaget pratade inbrottsskyddom

och dylikt skall godkännas.åtgärder krävs för låsattsom
Värmlandstidigt kontakt med ochMan i pressen,var

Folkblad skrev artikel projektet.en om
början och det komganska inte såDet itrögtvar

lossnade dettill höstenMen årmånga mötena. samma
kontaktpersoner fick utbildningoch tjugotal möj-ett om



ligheterna med grannsamverkan. första början harFrån
bestått kvinnor. Tillsammansmajoritetgruppen av en

fastighetsägarensmed började inven-representanter man
både källare och andra lokaler miljöntera samt runt PJ ar-

kerin latser och lek latser. Utifrån vid-inventeringsP P g en
olika åtgärder för förbättra miljön. Kontakt-togs att

gick också området och presenteradei sigmännen runt
själva och information projektet.gav om

trapphusvärdar22

början fick projektetI 1997 stöttning Eva-attav genom
Karlsson och Elisabeth Axelsson, båda boendeLotta i

Lillängen, fick hosALU-tjänster Hyresgästföreningen.
finns dagligen tillgängliga för information och råd-De

lokal området, också fungerargivning i i etten som som
café. Elisabeth Axelsson också huvudansvaret förövertog
grannsamverkan. mindreEn uppföljning gjordes i juni

och kunde bl.a. konstatera1997, störningsjourenattman
anlitas utsträckning, inbrott källare ochi istörre tvätt-att

minskat med det mindre skrä-60 ärstugor procent, att
källarna och trapphusvärdarna kontakt-pigt i somatt

benämns uppmärksammas och uppskat-männen numera
mycket under vandringar. Till hösten kundesinatas man

dekaler grannsamverkan, vilket kvittosätta är ettupp om
fått till fungerande verksamhet.att man en

Under utvecklades arbetet väldigt och1997 ipositivt-
dag finns det trapphusvärdar, träffas regelbundet22 som
och genomför kvällsvandringar och andra aktiviteter i
området. för protokollMan vad behöveröver görassom
och det ständig dialog med fastighetsägaren.är en
Trapphusvärdarna har tillgång till gula jackor med texten
Grannsamverkan, Hammaröbostäder köpt förin attsom
alla skall vilka de SägerJan-Erik Högström.är,veta

Trivseln har ökat

sak trapphusvärdarna också hembe--En positiv är göratt
sök hos alla nyinflyttade området och verk-i presenterar
samheten inbjuder till fortsatta kontakter. Genomsamt
de här samlade har brottsligheten Lillängeninsatserna i
minskat påtagligt och området har dagi inte samma



karaktär sägerjan-Erik.problemområde tidigare,av som
bliVad fordras då för sådant här projekt skallatt ett

framgångsrikt och leva vidare

krävs områdetDet i signågonatt tar ansvaret-
huvudkontaktman närpolisen olika sättsamt attsom

har möjlighet och idégivare.inspiratör Dessutomatt vara
krävs det fastighetsägaren inställd till verk-positivtäratt
samheten och utför de åtgärder trapphusvärdarnasom
föreslår. har Lillängen och tack detDet gjort i vareman

lägenhe-har trivseln ökat för de boende områdetsi 177
slutar Jan-Erik Högström.ter,





Exempel lokalaprojektpa

någraKLOTTER idéer lill-

förebyggande insatser

ochsvenska kommunerKlotter ett gissel i mångaär
ofta oskyldiga pojkstreck utan närainte några

ellerförbundet Polisen kanmed brottslighet.annan
oftaproblemet, kommunen stårvill inte tag ita

handfallen fastighetsägarna tröttnaroch de privata
fasader.nerklottradepå att måla sinaöver

kostade fem miljonerKlottret

Karlstadockså förhållandeti GregerSå 1992 närvar
brottsförebyggandeegenskap polisWahlgren, i av

tillsammans medenheten, problemet Björnitog tag
ombudsmanSamuelsson LO.årsom

hade årskostnad för klotter-Karlstad kommun en-
och defem miljoner kronor privatasanering över

kostnader,fastighetsägarna hade säkert större närännu
studeravärldbörjade klottrarnasinsätta attgenomoss

arbeta. lärdetillgänglig litteratur och deras V1sätt att oss
och efteroch deras faktarutaderas vokabulär se etttags

sextiotal klottrarehalvår hade identifierat ivi stan,ett
Greger.säger

ochblev kontakt med killarnaNästa stansteg att ta
hade börjatdet skapade leden. Avanonymiseringenioro

började skriva kors ochKlottrarna GREGER tvärs över

början till dialog.detstan, men var en
grund denblev respekteradeSå småningom vi av-

då kunde börjakunskap hade kulturen. Först viom
dem.påverka

klotter tidningenInget i

sak kon-jobbade olika plan och viktigVi att tavaren-
slutaoch lokal-TV för demtakt med tidningar att att

höjdarebild. klottrare detklotterVisa För är atten en



verk bild och helst skall detsitt polisse vara en som
pekar ställetI gjorde inslagTV vårtväggen. ett om
projekt och visade bild och klotter.i ingetväggarrena

gjorde klottrarnaDet också kontaktvansinniga. Vi tog
med affärer sålde sprayburkar och fick dem attsom
endast sälja sprayburkar disk, berättar Gregeröver
Wahlgren

Dialogen med klottrarna fortsatte och fler och fler
kom till de ordnades. graffitiklubbEn bilda-möten som
des och de lovades bro måla de slutadeatten om
klottra Då vägradesmånga så amatörmässigastan. var
de andra klottrare ställa "konst. detsin På sättetatt utav
försvann stycken, och ñck möjlighet40 målaÖvriga att
legalt. ALU-ungdomar koppladesNågra till projektet
och känsliga fotograferadesi löpandeväggar stan som en
utvärdering. etableradeMan kontakter skolor och fri-

tidsgårdar för lättare kunna identifiera misstänktaatt
klottrare.K/ottrarna oftast demåste Lärarna får de första signaler-är som

avanonym/seras, elev intresserad klotter,äratt attna om en av genomGregermenar vederbörande skissar olika block.i sina Närtags manWahlgren.
upptäckte klotter identifierades klottraren och hannyttFoto:FLT-PICABild

fick för självsiggöra rått attgenom
ochut sanera.

Efter energiskt arbetenågra års
hade klottret Karlstad minskat medi

återstående80 De 20procent.ca
oftast klotterprocenten typvar av

hakkors och liknande symboler som
utfördes andra deän eta-av grupper
blerade klottrarna. förutSJ, som

anlita vaktbolagvarit tvungna att ett
enbart för freda frånsina tågatt
klottret, kunde slopa bevakningen då

längre fickinte någraman angrepp.
Det sparade kronor30 000 imanz
månaden under depå, årtre som
lugnet varade.

Greger Wahlgren skul-Nar 1996
till andra arbetsuppgifterövergå

polisen tyckte proble-inom attman



löst, och ville hans och Björningenmet tavar upp
Samuelssons fallna mantel deras förvarningartrots att
avsluta insatsen.

klottrareNy generation

Efter hade klottrare tagitnågot år generation överen ny
dag problemet lika Endastoch i 1992.är stort ensom av

har för-klottrarna från finns kvar medan de1992 övriga
Nyligen har medkulturen. arbetsgruppsvunnit ur en

fyra närpoliser och för gatukontoret ochrepresentanter
fastighetsägarföreningen klott-arbetetåterupptagit mot

och bidrar med sakkunskap.Greger Gregersinret
uppskattad föreläsareWahlgren ocksåär runtnumera en

landet.iom
blivit luradekommunerDet så mångaär som av-

klottrarna. lättköpta harDetMan tror t.ex.segrar.
funnits utbildaolika projekt där låtit klottrare sigman

har dehos duktiga "grafñti-konstnärer, och sedan gått
och målat håll har givitigen. På mångaut stan man

ungdomarna färg klottret ökat Detvarpå ännu ärmer.
klart de tackar och emot.tar

villskall kommun verkligen kommadåHur somen
tillrätta med klottret agera

det kom-hurFörst iinventering;gör utman en ser-
finns de poliser ochmunen Det inga genvägar utan

kommunalanställda skall arbeta klottret måstemotsom
börja med skaffa kunskap hur kulturen funge-sigatt om

kontaktnät med sådanaSedan bygger ettrar. man upp
fastig-har arbetet. kan skolan,Detintressesom av vara

hetsbolagen, närpolisen m.fl.

klottrar-kan kulturen gäller det läraNär sigattman
ocholika för identifiera klottrarenså sätttags attnas

med honom. tillhör han medsöka kontakt Ofta gängett
Blacklikasinnade slutit crew". I sinsig isamman ensom

Book fotografier han åstad-förvarar klottraren vadöver
kommit olika ochVäggar murar.

Klotter inkörsport till kriminaliteten
dealltför lätt problemet,Många atttar man anser-

klottrar bara skyldiga till enstakasig tonårs-görsom en



förseelse. det kan lika inkörs tillMen ärna orteng vara P
kriminalitet. komma "crew" har kravFör in iatt en man

brottsligt.utföra ledarna Karlstadsig En inågotatt av
hade fan else och han räknade medsuttit i åntre attg g g er,

han aktiv begick han brott1 200när mestvar som ca om
det skadegörelse, misshandel och inbrott.året; var

Gre det vanli klott-inte "a a"å sättettror attg er P g a J g
det hans kollegerTyvärrpå. mångaärrare av som reage-

projektet. busar skallnegativt Man jagas,rat attanser
med.inte pratas

Klottrarna till början oftast hatiskt inställda tillär en-
både polisen och samhället och det luraär sport atten
polisen. Trots det kontakt med dem ochmåste taman
komma dem livet för derasin å så smånin vinnaattP gom
förtroende och förho dem andra tankar,nin svis åPP g P
slutar Wahlgren.Greger

Exempel klottrarnaspå terminologi

Crew gäng

Tag ha flerapersonlig symbol. En klottrare kan
taggar

Black Book album med verk och tidningsurklippegna
Toy nybörjare

Bomba hel eller helatagga vägg stanner en
King of Tagging den flestgör taggarsom

StyleKing of den målar bästsom



Exempel lokalaprojektpa

Bevakning och sommarjobb
brottsligheten imot Lund

förKommundelens kostnader inbrott och-
skadegörelse ökade under hela första delen 1990-av
talet. Där vi tidigare hade blivit med matvaror ochav
mikrovågsugnar blev det datorer och skrivarenu

försvann. Samtidigt förupplevde vi detattsom var
liten polisnärvaro i området, Roger Niklewski,säger

kommundelschef i Lund Norr där stadsdelenärsom
Norra Fäladen ingår.

Periodiskt återkommande problem

Kommundel Lund består stadsdelar,Norr i Norratvåav
Fäladen Kommundelen dominerasMöllevången.samt av
s.k. miljonprogramsområden. borHär 11 000ca perso-

utländsk härkomst. Under25-30 ärprocentner, varav av
ökad skadegörelseföljd har fått perioderåren av man av

och inbrott. Ulf kamrer området,Cronqvist, iärsom
ritade kurvor och skadegörelse kunde dåinbrott ochöver
konstatera brott begicks undermångaatt sommaren.

och gick fram fronter:Något måste göras treman
sommarpraktikplatser hos kommunen ungdo-för80°

hade konstruktivt underinte något göraattmar som

sommaren
begäran ökad polisiär närvaro° om

upphandling bevakningstjänster i områ-° gemensam av
det.

Sommarjobben ordnade kommundelen ochvi i i-
samarbete med det kommunala bostadsbolaget, Ulfsäger

veckors jobb kronorAlla fick medCronqvist. 100tre per
dag lön, och ungdomarna samarbete med deni vi iuttog
socialsekreterare medarbetar skolorna. Kvarters-som
poliserna hade Öka området,sin isvårare närvaroatt men

ökning blev det.vissen



upphandlingGemensam

Redan tidigare hade haft försök med förstärkaattman
bevakningen kommunens fastigheter, och dessa försökav

mersmak.gav
började kommundelenV1 lokalertitta våra 50 i-

och konstaterade hade mycket fysisk kon-vi inte såatt
troll lokalerna, Niklewski.Roger Vi ocksåsäger togav
kontakt med andra området och det visadeintressenter i

då flera hade kontrakt med Väktare för tillsyn,sig att men
det olika bevakningsföretag samarbetade.inteatt var som

Resultatet blev bjöd tjugotalvi in intressenter iatt ett
området till sammanträde för diskutera aktuellaett att
problem med målsättningen öka bevakningen ochatt
därmed säkerheten området.i

kom femtontalDet till frånmötetett representanter
bl.a. kyrkan, det kommunala bostadsbolaget, posten,
landstinget och näringsidkarna här. tiotalEttrunt torget
visade intresserade upphandlingsig vara av en gemensam

väktartjänster och underlag för upphandling arbe-ettav
tades fram. Anbud sedan från olika firmor ochintogs sex
kontraktet hem lokalt baserat bevakningsföre-togs ettav

Omfattningen motsvarade ungefär heltidstjänsttag. en
för vaktbolaget har verksamhet flera skånska kom-isom

muner.
Kommundelens kostnad för bevakningen blev ca-

kronor170 och kostnaderna för de000 år övriga tioper
från kronorintressenterna varierar och60 000 neråt,

ÄvenUlf Cronqvist. villaföreningar teckna-säger ett par
de hängavtal med vaktbolaget för tillsyn parke-att av
ringsplatser Bevakningen startade allvarpå vårenm.m.

och fortfarande.1996 pågår

Väktare till fots

underlaget skrevsI bl.a. bevakningen skall ske medin att
väktare och hund och väktaren skulle till fotssigröraatt
eller cykel området. Antalet väktare alternerari ärsom
inte de får god kännedomså många, så områdeten om
och de där. Tillsynen skräddarsyddes för desigrörsom
olika och för kommunens delintressenterna, innebar det

alla de objekten skulle till kvällen50 gångatt ses en



och ytterligare under kvällen skullegång Pånatten.en
fönster och dörrar kontrolleras.

butikernaDe området ville hai bevakning istora sam-
band med ochstängning dagskassorna ochtransport av
från andra fanns det andra önskemål.intressenter

Tillsynen bestämdes till dagar veckan och den obe-isex
vakade dagen skulle från vecka tillvariera vecka. Det
bestämdes också Vaktbolaget skulle skrivaatt rapporter

incidenter inträffade och meddela respektiveom som
uppdragsgivare.

säkerhetsmedvetandeHöjt

effekt det härEn arbetet elimineratharviär attav-
skador grund slarvmånga med dörrarstängaattav

och fönster, Ulf VaktbolagetCronqvist. kollar såda-säger
detaljer kvällen och de har flera tillbudavstyrtna som

kunnat bli storbränder, bl.a. anlagd brand där träd-en
gårdsmöbler och hade staplats skolaannat motupp en
och Enligt brandingenjör talade medpå. jagtänts en
släcktes elden ögonblicket. Hade skolani sista brunnit

hade skadebeloppet blivit omkring miljoner kro-5Oner

nor.
Varje Vaktbolaget upptäckergång anmärk-något-

skriver till ochningsvärt skickarvirapportman en oss en
kopia till den skola, förskola eller enhet ärannan som
aktuell. klart det här höjerDet säkerhetsmedvetan-är att
det hos personal, Niklewski. härvår Roger Desäger
bevakningsrapporterna också tillgängliga för polisenär

vaktbolagets försorg.genom

Brottsligheten minskar

Vad kan förstå har brottsligheten minskat kommun-i-
delen och utvecklingen har hosvarit positiv iänmer oss
de andra kommundelarna, Ulf Cronqvist.säger
Vaktbolaget har kommit med hel del undertips årensen
lopp för minska brottsligheten. bl.a.Det sigröratt om
förbättrad belysning olika platser flera intressen-som

åtgärdat.ter
Bostadsinbrotten har ned kraftigt kommun-gått inom

delen, och antalet brott totalt ligger under försnittetnu



Lund helhet. Under de har antaletåren när-senastesom
ökat området, vilket säkert betytt delpoliser föri en

finns också lokaltbrottsutvecklingen. detNumera ett
brottsförebyggande råd kommundelen med nårpolis-i

ordförande.chefen som
Kommunstyrelsen har beslutat inte inrätta någotatt-

råd för kommunenbrottsförebyggande utangemensamt
kommundelarna själva för den verksamheten.låter svara

stödja kommundelarna,kommer dock arbetet iMan att
knytaNiklewski. håller medRoger Vi justsäger att

olika till rådet.intressenter

svårigheterStöd till barn i

bevakningsinsatsen skall fungeraTanken är ettatt som
kanotraditionelltkomplement till, och sättett vara en
riskzonen.nätverk byggs kring barndel det iuppav, som

framhål-från börjanBland denna orsak harannat manav
socialt engagerade.det väktarnalit hur viktigt är äratt

kommundelen sedan flera årInom ettsatsar man
för barn och ungdom,omfattande förebyggande arbete

ñnns samordnas.och alla resurser som
svårigheteridentifiera barnförsöker tidigt iVi att-

stödkontinuerligtdessa adekvat ochoch ett genomge
och grundskolan.hela förskolan V1 även attsatsar

får särskildförskollärare,stödja deras föräldrar via som
utbildning familjeterapeutisk från barn-expertisgenom
psykiatriska kliniken här Lund. Tanken föräldrar-i är att

föräldraroll,skall stärkas de får lärai sin sigattna genom
enkel och handfast metod bättre stödja ochatten upp-

barn. här projektet har definieratsina Det vi intemuntra
gradbrottsförebyggande det allra högstaiävensom om

funktionen, slutar Niklewski.har den Roger



Exempel lokalaprojekt

lnvandrarråd hos polisen
i Uppsala

I Uppsala har 16 befolkningenprocent av
invandrarbakgrund, det finns ungefär 100 olika
språkgrupper och fyrtiotalett invandrarföreningar
verkar i kommunen. Det bakgrundenär till att
polisen i Uppsala sedan tre år tillbaka lägger ner
mycket arbete på kontakter med invandrare.

Projekt invandrartätti område öppnade ögonen

För sedan drevnågra polisenår del projekt för-i etten
ortsområde, och det visade sig tillsvårt nåatt utvara
invandrare. svårigheterDe väckte tankenstötteman

bilda invandrarråd, för skapa bättre kontaktatt ett att
mellan invandrargrupper och polisen. Våren bjöd1995

in för alla invandrarföreningar irepresentanterman stan
till korn fyrtiotalDet tillstormöte. mötetett ett personer
och där lades grunden till vad blevsom senare
Invandrarrådet polisiära frågor.i

har lagtVi mycket arbete skapa förståelseattner-
mellan invandrargrupperna och polisen. diskuteratharV1
brottslighet, social utslagning, främlingsfientlighet och

och harnynazism också hur skall främjapratat om man
rekrytering poliser med invandrarbakgrund, berättarav
biträdande länspolismästare Björn Nordin.

Polisinspektör Eile Gustafsson arbetar sedan många år
fältet med invandrarfrågor. börjadeDet redan

1970-talet, då Eile kontakt med och taladeAMUtog om
Sveriges lagstiftning och polisens roll det svenskai sam-
hället kursen svenska för invandrare Sñ. När
Invandrarrådet startade det1995 naturligt han fickattvar

uppdragi samordna verksamheten.att
harVi trettiotal invandrarföreningarett represente--

rade rådet. Helai rådet träffas ochtvå gånger år, såper



medlemmar träffasarbetsutskott med tolvhar ett som
Arbetsutskottet består åtta in-år.8-10 gånger avper

polisen.civilanställd frånpoliservandrare och samttre en
Rinkeby där bl.a.med besökbörjade arbete iV1 vårt ett

och dethos Turkiska föreningen inspira-hälsade gav
ArbetsutskottetEile.för det fortsatta arbetet,tion säger

dåmånaden ochallmänhet träffatshar sedan igångi en
invandrar-dykt från bådeproblemtar som uppupp

arbetsutskottetslägger oftaoch polishåll. V1 sammanträ-

invandrarföreningarnaden hos någon ärsom repre-av
besök.uppskattaderådet och det har Detsenterade variti

och avdrama-känna varandravärdet ligger lärai attstora
invandrarna, ochpolisen för vicetisera versa.

resultatPositiva

utbildningerfarenhet denEn positiv är gemensamma-
ordnade underpoliser rådetinvandrare ochför som

Herlitzoch etnologen Gillisantropologen1997. Det var
språkets makt ochdagar förelästeunder två omsom

polispersonalskillnader. Samtligoch kulturellaetniska80
inbjudna till föreläsning-invandrarföreningaroch alla var

Eile.lyckade,blev mycket sägerarna som
projektet","det etniskaInvandrarrådet del iär varsen

mellanökad samverkanmålsättningFoto:AndersOwarnström, övergripande är en
TIOFOTO



och invandrargrupper. projektet harpolis Inom tagitman
handlingsplan mål metoder fastställts.fram där ochen

öka förståelsen mellan polis och invandrareFörutom att
bl.a. verka för invandrarnas samhäl-vill integreringiman

let och påverka ungdomars attityder till våld och droger.
sociala kontrollenöka den ungdomarnaEtt isätt att av

de berörda områdena har s.k. föräldravandringar,varit
deltarflertal invandrarföreningarnaettsom av

resultat arbetet invandrarrådet infor-Ett i är enav-
arbete inklusi-mationsbroschyr där polisenstarman upp

vanliga källor till missförstånd och konflikter mellanve
invandrare och polis/rättsväsende. skriverDessutom vi

allemansrätten och olika åldersgränsertar somom upp
väl-gäller resultat det dagSverige. Ett ii ärärannat att

digt mycket kontakter mellan invandrare och polisen i
olikaUppsala. till polisenDet många ringer iär som

och blir ofta inbjudna till invandrarföreningarärenden, vi
villeför brott och brottslighet. Tidigareatt prata om man

ha med poliseninte göra.att

Handlingsplan för etniska projektetdet

Mål
Skapa förståelse polis ochfördjupat samarbete ökad mellan invandrareett samt en-

informationen polisen och dess verksamhetFörbättra till invandrargrupperna om-
Främja rekryteringen polismän invandrarbakgrundmedav-
Verka för invandrarnas det samhälletintegrering i svenska-
Verka för påverka ungdomars attityder till våld, alkohol och drogeratt-
Motverka och främlingsfientlighetrasism-

Målgrupper
UppsalaInvandrare i-

Polispersonal i Uppsala-
Metoder

Ett väl fungerande Invandrarråd-
Information och utbildning såväl invandrare poliserav som-

Utbildning polispersonal utländska kulturer och deras innebördav om-
Informationsmöte med samtliga närpolischefer-
Gemensam invandrare Uppsalasinformation av polis och till barn och ungdomar i-
skolor
Erbjuda invandrarföreningar studiebesök hos polisenatt göra-

Öka den sociala kontrollen invandrarungdomar med föräldravandringart.ex.av-
Utveckla mellan närpolis och invandrare respektive närpolisomrádesamarbetet i-

informationsmaterial polisens arbeteFramtagande av om-



Skynda långsamt

erfarenhetEn får ha förvi gjort inteär attsom man-
bråttom skall arbeta med de här frågorna. Detnär man

tid lära känna varandra och skapa förtroende. Tilltar att
början tveksamma till vad syftet frånmångaen var var
sida. invandrare hyserMånga polisenvår misstro mot

grundad upplevelser från hemlandet. erfa-En annan
renhet det komma kontakt medsvårare iär äratt att ung-
domar med den äldre generationen. Här måste vi nåän
föräldrarna för den bättre kontakt medvägenatt ung-
domarna.

Nordin tyckerBjörn de har skapat plattform föratt en
det fortsatta samarbetet med invandrarföreningarna i

Uppsala.
har ganska lång tidDet byggatagit att upp en sam--

verkan, kan börja skörda frukternavi vårtmen nu av
arbete. närpolisorganisationenDen Uppsala kom-inya

för de här frågorna fortsätt-istörreatt ettmer ansvar
och hoppas det skallningen skapa nätverkatt att ett

närpolisområdena kan utveckla invandrarkontak-i som
Förhoppningsvis blir det lokala brottsföre-äventerna.

byggande råd kort kan involveras nätverket,inom isom
slutar Nordin.Björn

bildenFotnot: Personerna har medartikelninte göra.att



rådetsBrottsförebyggande
roll i det lokala brotts-

preventiva arbetet av

BRÅ:s uppgift främjaövergripande detär att

brottspreventiva arbetet. Det vigör genom
utvärdering åtgärder, utveckling statistik,av av

riktatbeskrivningar brottslighet samt ett stöd tillav
brottsförebyggandelokala åtgärder.

kommer och det fullaInför avvecklas1999 KBA att
för stöd till lokalt brottsförebyggande insatseransvaret

BRÅ. BRÅtill kommer då arbetaövergår Hur att
kommer fortsättningsvis kunnaV1 även änatt ge, om

begränsat, ekonomiskt stöd till lokala projekt.ett mer
Erfarenheterna under emellertidarbetet inom KBA är att

kommer utvecklas föransökningar behöver bliin attsom
möjliga stödja. problembild behöverKommunensatt

beskrivas bättre, projekten bör for-mål förgångermånga
slutligenmuleras utsträckning och det behövsi större

utvärdera debättre för följa och lokalainstrument att upp
BRÅprojekten. kommer kunna stöd.Här sittatt ge

Ansökningar har hittills kommit från mängd kom-en
bristdet ändå myck-vi mångaattmuner, men ser som en

kommuner saknar projekt. tillsvårt Resursernaet utsatta
utvecklingsarbete omfattning kommaimåste större att
riktas till de brottsutsatta kommunerna. kommerV1mer
därför försöka särskilda storstäder-satsningargöraatt

na.
erfarenhet kontakter med kommunerMin är attav

visserligen har behov och intresserad ekono-ärman av av
miskt stöd det efterfrågade stödet handlarmestmen om

BRÅkunskap. kommer uppgiftenprioriteraatt att sam-
manställa och sprida sådan kunskap. skall det brotts-Hur

arbetet för bli framgångsriktpreventiva organiseras att
Vilka åtgärder värda Vilka kanpå insatserär att satsa



skolan brottspreventionen Vilka situationellainomgöra
åtgärder resultatger

arbete ekonomiskttvekanBrottspreventivt är utan
lönsamt det Bland kommergörs rätt sätt. annatom-

stödja arbetet intresserade kommuner,i någraatt som
dessutom utvärderar systematiskt.

kommuner kommer kanske kunna bli brotts-Dessa att
förebilder eller alla fall goda exempel.preventiva i

Kunskaperna och erfarenheterna från pilotprojekten
kommer sedan kunna spridas därmed bidra tillochatt
diskussion och utveckling andra kommuner. kommeri Vi
också sammanställa information innehåller forsk-att som

och erfarenheter från och andra länderning Sverige om
effektiva åtgärder området. Under deinom närmaste

vill lyfta fram specifika områden.åren vi tre
handlar rekrytering brottslighet.tillDet ena om

Eftersom alla barn och ungdomar skolan undergår i i
har strategisk rollskolan självfalletprincip 13 år, ien

bidragdetta arbete. vad skolan skall kunna förMen ärge
Omdiskuterat. Våga-projekten, utvärderas avsom nu
BRÅ, verkar den framgång hoppatsinte på.vivara
Skolans läroplan innebär det brottspreventiva arbetet,att
liksom arbete mobbning, alkohol narkotika,ochmot
skall elevernaundervisningen. låtaintegrerat Attivara

matematikstudier samhällsvetenskap ochinomgöra om
det områdets brottslighet, brottsutveckling, kostna-egna
der för brott kan arbeta.sättett attm.m. vara
Erfarenheter och idéer, och utanföri Sverige, bör disku-

utvecklas, utvärderas och spridas.teras,
Ytterligare område samarbetet medprioriterat ärett

näringsliv.handel och kan konstateraTyvärr detattman
lokala näringslivet sällan ellerär representerat ens

deltar den verksamhet bedrivs lokalai deisättannat som
brottsförebyggande råden finns landet.iruntsom om
Med tanke den roll handeln och andra delarsom av
näringslivet kan spela det brottsförebyggande arbeteti

det önskvärt dessa högre grad dagi iänattvore engage-
aktivt. Syftet den lokala handelnsig iär attrar engagera

det brottsförebyggande arbetet. kanDetta igöras sam-
arbete med såväl centrala Handelnst.ex.organisationer



Samverkan brottsäkerhetsråd, Butiksgruppen inom mot
handelns intresseföre-och andra med den lokalasom

liknande. projektets skall den kun-ochningar Inom ram
den situationella brottspreven-skap dag finnsi omsom

experimentellafördelar Avgränsadetionens utnyttjas.
projekt skall utvärderas.

nationella brottsförebyggande AllasdetI programmet
brottsaktivitetenpekas vikten minskavårt attansvar av

hos föråterfallsbrottslingar. Det mångagemensamma av
under formdem de ständigt någonså ärär att gott som

BRÅvanligen kriminalvård. harvård, regeringensav
såväluppdrag kartlägga vilka fråninsatser görsatt som

kriminalvårdens andra myndigheters sida sambandisom
stimuleramed och efter de frigivning. villHär viintagnas

de brottsförebyggande råden brottsföre-lokala i sinaatt
byggande och planer inkludera förinsatser attprogram
främja de återfallskriminellas samhället.anpassning i

bör frivilligorganisationerSamarbete ske med lokala

Röda korset och lokala klientorganisationert.ex. t.ex.
samhället med loka-Kriminellas revanschKRIS i samt-

kriminalvårdsmyndigheter.

BeglerAnn-Marie
Generaldirektör

Brottsförebyggande rådet





Bilaga

Analys av

anmälningsstalistiken

brottsbalkenantalet anmälda brottRedovisningen motav
den officiella kri-tabellerna denna bok bygger1996 i i

BRÅ.minalstatistiken, detproduceras 1996 ärsom av
definitivaförsta och hittills enda det föreliggerår som

brott kommunnivå. Utifrånuppgifter anmäldaom
utveck-denna källa det alltså möjligt beskrivainteär att

lingen kommunerna tid.i över
händelseranmälda brott omfattar allaStatistiken över

brott blivit registrerade polisen.anmälts och avsom som
brottUndantagna de årligen omkring 200 000är som

allvarligautfärdar ordningsböter för, mindrepolisen t.ex.
trafikförseelser.

drarolika skäl försiktig dåAv måste man vara man
faktiska brottsnivån utifrån anmäl-slutsatser denom

det för-ningsstatistiken, kommunnivå.minst Förinte
anmälts, dvs.berör uppgifterna endast de brottsta som

brottsligheten. för brottden synliga Den vissa stora
alltså okänd. det andradolda brottsligheten förblir För är

fråndet s.k. mörkertalet konstant tid ellerinte över en
Fluktuationer mörkertalet kanplats till i t.ex.en annan.

anmälningsbenägenheten,bero variationer i att upp-
påverkas speciellatäcksrisken insatser vissamot typerav

brottslighet uppdagas. detbrott eller härvor Föratt avav
kom-det fall uppgifter vilkentredje saknas i många iom

ytterligare försämrarbrotten har begåtts, vilketmun
dra säkra slutsatser brottsnivånmöjligheterna iatt om

kommunerna.

brottsbalkenBrott mot
och län byggerAnalyserna brottsnivån kommuneri iav

denna framställning antalet anmälda brott brotts-mot



balken vilket100 000 invånare 1996, jäm-ärper samma
förelsetal används den officiella brottsstatistiken.isom
Brotten speciallagstiftningarna, trañkbrotts-mot t.ex.
lagen och varusmugglingslagen, har exkluderats eftersom
den dolda brottsligheten dessa områden särskiltär

för sådana brott mindre utsträckning foku-istor, samt att
samband med lokalt brottsförebyggandei arbete.seras

brotten brottsbalkenFör gäller det omvända, dvs.mot
mörkertalet mindre och relevansen för det lokalaär

brottsförebyggande arbetet påtaglig. Därmed ingårmer
heller brott narkotikastrafflagen.inte Liksom förmot
flertalet speciallagstiftningar narkotikabrottenövriga är
s.k. och ingripandebrott,spanings- vilket innebär att
antalet anmälda brott hög grad berori polisens insat-

detta område kan ocksåPå räkna antaletsättet attser.
brott och brottsutredningi kraftigt sned-en samma ge
vridande effekter. Sammantaget detta antaletgör att
anmälningar narkotikastrafflagen kommuni ärmot en en
osäker indikator den verkliga problemnivån.

Problemet med den dolda brottsligheten

dolda brottslighetenDen dock för någraär ävenstor av
brotten brottsbalken. Storleken mörkertalet förmot
brottsbalksbrotten framför allt beroende anmäl-är av
ningsbenägenheten. Allmänt gäller benägenhetensett att

anmäla mindre mindre allvarligt brottet ochär äratt
desto relation gärningsmannen och offret har.närmare

förmögenhetsbrotten,För stölder olika slag, till-t.ex. av
kommer effekter försäkringsskyddets utformning.av
Exempelvis anmäls alla brott där skadansså gott som
värde självrisken.överstiger

Eftersom uppgifterna kommunnivå detär är sär-
skilt vanskligt dra slutsatser för enskildaatt typer av
brott. Istället används indelning olika brotts-ien grov
kategorier. tabellernaKategorierna misshandel,i stöld,är

skadegörelse brott.rån övrigasamtm.m.,
misshandelsbrottenFör den dolda brottsligheten° anses

generellt vilket ökar osäkerheten vidsett stor,vara
jämförelser mellan olika kommuner och län.



kategorin stöld, mörkertalet, och därmedI rån är° m.m.
osäkerhetsfaktorn, allt döma för bl.a. brotts-att storav
kategorierna butiksstöld, Cykelstöld källar- ochsamt
vindsinbrott. Uppgifterna biltillgrepp, stöldt.ex.om ur
bilar och bostadsinbrott däremot mindre missvisan-är
de. ñnns det betydande osäkerhets-Sammantaget en
faktor vid jämförelser mellan olika kommuner vad gäl-
ler denna brottskategori.

skadegörelsebrotten doldaden brottslighe-För° antas
särskilt för brott drabbarinte privat-ten stor,vara som

Osäkerheten vid kommunjämförelser allt-ärpersoner.
påtaglig.så

kategorin brott sinsemellan mycketI övriga° samsas
olika brott. antalsmässigt brotten frihetStörst är mot
och frid, olaga hot och ofredande, bedrägeri-t.ex. samt
brotten. Framför allt bedrägeribrotten erbjuder stora
problem vid jämförelser mellan olika kommuner och
län. Dels mörkertalet allt döma och delsär att stortav

bedrägeribrotten seriebetonade, vilketär gör att ett
mycket antal brott ofta upptäcks samtidigt. Denstort

omständigheten antalet anmälda bedrä-gör attsenare
kommun kan bligerier i visst årett extremt stor,en

kommunen allmänt särskilt brottsdrab-ärutan att sett
bad.

Underrapportering kommunnivåpå

genomgående problem då anmälningsdata kom-Ett
tolkas del anmälningar saknar s.k.munnivå är att en

kommunkod, vilket innebär det finns uppgifterinteatt
vilken kommun länet begåtts.brotteni iom som

Andelen anmälningar kommunkod från länvarierarutan
till län. de län figurerar tabellerna denna bokI i isom

andelen brott brottsbalken kommun-varierar mot utan
kod från knappt Västmanland, till hela6 i 29procent

Östergötland. flertalet länen liggeri I nivånprocent av
omkring analyserna brottsligheten10 I iprocent. av
kommunerna hänsyn till andelen anmälningartas som

kommunbestämma. med avsak-inte går Fenomenetatt
nad kommunkod benämns underrapporteringi texten:av

kommunnivå.



generelltDen osäkerheten anmälningsdatastora som
förknippade med, och de speciella problem före-är som

ligger vid analyser kommunnivå, präglar tolkningarna
problemnivån respektive kommun ochi län. Försökenav
bedöma detta ljus. handlarsituationen måste i Detatt ses

alltså tecken ochsituationen visst vis,äratt ettom
fall säkra slutsatserinte den faktiskai några om om pro-

blemnivån.
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