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Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet

juniI 1996 presenterade regeringen skriften Allas vårt ettansvar -
nationellt brottsförebyggande program.

Regeringen bemyndigade den 10 juni chefen för1996
Justitiedepartementet tillkalla kommitté med uppdrag verkaatt atten
för genomförandet intentionerna i det nationella brottsförebyggandeav
programmet.

Till ordförande kommitténi kommunalrådetutsågs Stig Nilson
fr.o.m. den 10 juni 1996. dag förordnadesSamma dåvarande
generaldirektören Marianne Håkansson, avdelningschefen Bengt Frih
och förbundssekreteraren Anita Sundin till ledmöter kommittén.i
Förbundssekreteraren StridLars utsågs den december1 1996 till
ledamot samtidigt Anita Sundin entledigades. Generaldirektörensom
Ann-Marie Begler förordnades den december1 1997 till ledamotny
samtidigt Marianne Håkansson entledigades. Som sakkunnigasom
förordnades hovrättsrådet LindelöfAgneta den september1numera
1996 och kanslirådet Agneta Bäcklund den 24 juni 1996.numera
Enhetschefen Andersson förordnadesJan sakkunnig den 17som
november 1997 samtidigt Bäcklund entledigades.Agnetasom

Till förordnades sektionschefen Ronnie Winsnes denexperter
juni24 1996 och byråchefen AlexanderssonLars den december5 1996.

AlexanderssonLars och Agneta Lindelöf entledigades den december1
Ämnessakunniga1997. Louise Heckscher förordnades denexpertsom

juni18 1998.
Som sekreterare förordnades länsförbundssekreteraren Anita

Jonstrand den juli1 1996, hovrättsassessom Johan Isaksson den
10 1997 och beteendevetaren Erik Grevholm den februari1 1998.mars
Infonnatören BackhansMona förordnades biträdande sekreteraresom
den 16 februari 1998. Erik Grevholm entledigades den 30 september
1998 och Mona Backhans den 31 oktober 1998.
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Sammanfattning

När regeringens nationella brottsförebyggande presenterades iprogram
juni 1996 fick det positivt mottagande kommuner och andraett av
aktörer. undersökningarDe kommittén då genomförde visade attsom
det fanns intresse för utveckla den brottsförebyggandeett stort att
verksamheten. uttrycktesDet också behov stöd förett stort externtav
arbetet.

De årens utveckling har inneburit framåt för detsenaste ett stort steg
brottsförebyggande arbetet. Allt fler kommuner väljer byggaatt upp
organisationer för verksamheten. Kretsen aktörer utvidgas ochav
arbetet inriktas bredare spektrum åtgärder. 1996Höstenmot ett av
fanns det 30-tal lokala brottsförebyggande råd eller motsvarandeett
organisationer i landet. finnsNu 120 sådana organisationer.än Denmer
utveckling vi början på inger förhoppningar det siktattnu ser om
skall gå åstadkomma trendbrott innebär minskad brottslighetatt ett som
och ökad trygghet för landets medborgare. Vi befinner dockoss
fortfarande i uppbyggnadsskede. För den positiva utvecklingenett att
inte skall brytas krävs från nationell nivå fortsatt, samlat tydligtochett
stöd såväl ekonomiskt kunskapsmässigt. detPå lokala planet kansom
kommunerna och polisen förutsättningar för kraftfullt ochettge
åtgärdsinriktat lokalt arbete.

Vägledande för det lokala arbetet bör bl.a. medborgarnasattvara
och delaktighet betonas, strategi, prioriteringar ochattengagemang

åtgärder bestäms utifrån lokala problem- och resursinventeringar och
i de brottsförebyggande konkretatt hur åtgärdernaprogrammen anges

skall genomföras och följas Det också viktigt de lokalaär attupp.
organisationerna ökad tyngd och de tillstatus t.ex. görsattges genom
remissinstans i frågor väsentlig betydelse för det brottsförebyggandeav
arbetet.

Kommunerna bör i utsträckning i dagstörre beakta brotts-än
förebyggande aspekter i stads- och bebyggelseplaneringen. Kommittén
föreslår Boverket i uppdrag fortsatt informations-att ochattges genom
kunskapsspridning stimulera och stödja kommunernas arbete på
området. Kommunerna bör eftersträva samordna detatt
brottsförebyggande arbetet med den alkohol- och drogförebyggande
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personal iskolansgradockså i högrebörverksamheten. Man engagera
kommunernaangelägetarbetet.brottsförebyggande Det är attdet

lagöverträdare.medarbetetmetoder förutvecklar unganya
tillinte kommakanbrottsförebyggande arbetelokalteffektivtEtt

bör bl.a.polisen. Polisenfrånaktivt stödtydligt ochstånd ettutan svara
materialstatistisktnödvändigttillgång tillf°arkommunernaför omatt

del iockså aktivbörPolisenbrottsutvecklingen.ochbrottsligheten ta
brottsföre-detuppgifter iviktigt polisensanalysarbetet. Det är att

fortsättningenibörpreciseras. Kommunernabyggande arbetet även ges
polisen.lokala styrningendenpåverkamöjlighet att av

arbetetbrottsförebyggandeför detbetydelseavgörande attDet är av
kvarstårnationell nivåstöd frånekonomiskttillmöjligheterna

fortsättnings-bör detdetta stödför äventid. Inomytterligare ramenen
och.stöd tillstartbidragstöd i formfå initialtmöjlighetfinnasvis att av

lokalauppbyggnaden detstödjasyftar tillregionala projekt att avsom
behövsprioriteras.bör DetområdenStorstädemasarbetet. mest utsatta

brottsförebyggandeförfinnsstödformerdeinformationbättre somom
områden.näraliggandeocharbete

utveck-arbetetsbrottsförebyggandelokalaför detGrundläggande
BRÅ:sfrågorna.kunskapergodaharlokala aktöremadeling är att om

bli denförutsättningarharviainformation Internetpå attsatsning
aktörernade lokalakunskapsbankochinformations-samlade som

lokalaidébok förochtips-sitt arbete.stöd för Denbehöver som
BRÅ fyllaocksåkommerfärdigställs attbrottsförebyggare avnusom

pågrundläggande utbildningområdet. Behovetfunktion påviktig aven
regionaltsamordnatöka. Ettområdet kommerbrottspreventivadet att

behoventillgodoseför kommunernaunderlättakanstöd att av
utbildning påbehovfortsattfinnskunskapsuppbyggnad. Det ett av

akademisk nivå.
kaninstrumentmodeller ellerutformasnivå börnationellPå som

sammanhangdetta ärkartläggningsarbetet. Ilokalaanvändas i det
anpassadBRÅ:s statistikensyftemedutvecklingsarbete göraatt mera

uppgift.angelägenbehovlokala nivånstill den en
uppföljning,metodutveckling,tillstödetvetenskapligaDet

brottsförebyggande verksam-lokalakvalitetsarbete iochutvärdering
förstrategilångsiktignivå börnationellPåförbättras.behöverheter en

samladi dag ingenfinnsfram.stöd Detsådantutveckling tasettav
detbetydelse förforskningsprojekt,vilkainformation avom

därför kunnaskullebedrivs. Detarbetet,brottsförebyggande varasom
denbeskrivningsamladforskningsrådberördalämpligt göratt aven

pågår.forskningbrottspreventivarådsfmansierade som
minskaarbetetbrottsförebyggandedet äruppgift för attcentralEn

lokaladeangelägetdärfördetKommittén attåterfallen i brott. somser
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med desamarbetetutvecklarorganisationernabrottsförebyggande
samarbetarocksådekriminalvårdsmyndighetema attlokala samt

området,insats påfrivilligsektomdelar görmed denärmare ensomav
från fängelse.frigivnaarbetar medorganisationerdesärskilt som
brottsförebyggandedetförbetydelseområdeEtt storannat av

föreslårKommitténvidta.näringslivet kande åtgärderarbetet är som
frågornäringslivet imedöverläggningartillinitiativregeringen taratt

branschvis. Detskebör över-arbete.brottsförebyggande Dessaom
förformernaochbehovetdiskutera ettsyftet börgripande att avvara

bör hörasorganisationernacentralafrågor. Dedessanäringslivsrâd i
ochoch derasnivålokalföreligger påbehovvilka omsomom

påverka deochentusiasmera sättmöjligheter annatregeringens att
brottsförebyggande arbetet.delta i detföretagarföreningamalokala att
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Inledning1

Uppdraget1.1

intentionernagenomföra idirektiven, bilagaskall enligtKommittén
Huvuduppgiften består ibrottsförebyggandenationelladet programmet.

främstbrottsförebyggande arbetet,och följa detinspirera, stödjaatt
skall särskiltKommitténlokal nivå.

landetsrådslag med bl.a. kommunergenomföra följa detoch upp
regeringen initierat,som

brottsförebyggande tillfrågoroch informationförmedla kunskap om
lokala planet,det

lokalai detforskningskompetensenformer för stärkautveckla att
brottsförebyggande arbetet,

lokala brottsföre-detverka församråd med kommunernai att
lokalaoch förlämpligtorganiseras påbyggande arbetet sätt att

brottsförebyggande antas,program
brottsförebyggandeaktivtförbehovet och formernaöverväga ettav

nivå,regionalarbete
brottsförebyggandestöd till uppbyggnadenfördela ekonomiskt av

verksamhet på lokal nivå,
olikaföreträdare föröverläggningar medregeringensplanera

näringslivetbranscher inom samt
ytterliga-och behovetuppnåsfölja de resultat överväga avupp som

åtgärder.re

tilldelats vissatilläggsdirektiv den april 1998Kommittén har i 16
förförsöksverksamhet med medlingregeringensuppgifter som avser

BRÅ ochskall samråd medlagöverträdare. Kommittén i enunga
omfattas försöks-skallsärskild utredare välja de projektut som av

BRÅekonomiskt till dessa projekt.verksamheten fördela stödsamt
försöksverksamheten.samordna och utvärdera Denskall inleda,

underlag ochskall med utvärderingen utredasärskilde utredaren som
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analysera frågan medlingens roll i Tilläggsdirektivenrättssystemet.om
i helhet bifogade bilagasin i 2.är
Kommittén sig juniåtog i 1997 biträda Helsingborgs kommun iatt

arbetet med utforma handlingsplan den mc-relateradeatt moten
brottsligheten i kommunen.

Bakgrund1

de decennierna stärkaUnder har behovet de brotts-tre attsenaste av
förebyggande insatserna fått ökad uppmärksamhet. Framför allt har
behovet samordning diskuterats och i samband därmed fråganav om

det brottsförebyggande arbetet bör organiseras centralt, regionalthur
och lokalt.

via lagstiftningen införa skyldighet inrätta lokala ellerAtt atten
regionala har hittills inte bedömts framkom-samordningsorgan vara en
lig har utveckling knappastMan konstaterat gårväg. att atten gynnsam
åstadkomma tvång. lagstiftning skulle också denEn överutgenom

former förkommunala självstyrelsen. Behovet permanentaav mer
samarbete har dock blivit allt tydligare.

finns alltså förhållandevis tid tillbaka utvecklings-Det sedan lång en
brottsförebyggandegår i riktning struktureratmot ettprocess som mer

arbete med former för samarbete det lokalapå planet.permanentamer
finns västeuropeiskt snitt.Motsvarande utveckling i andra länder av

förebygga och komplext arbets-brott svåröverskådligtAtt är ett
samhällssektorer. takt medområde sträcker sig alla Iöver attsom

brottsligheten blivit allt dominerande samhällsproblem harett mer en
samlad strategi för brottsförebyggande verksamheten i landet blivitden
allt påkallad.mer

inriktning1.3 Arbetets

öka det lokalaKommittén har sin huvuduppgift attsett engage-som
Utgångspunkten har varitför brottsförebyggande arbete. attmanget

behov stöd förden lokala nivåns detförsöka mot avsvara upp
i kommittén priorite-brottsförebyggande arbetet. har resulteratDetta att

närpolis ochkunskapsspridning till kommuner,informations- ochrat
dialog med demlokal nivå få till ståndandra aktörer på samt att en som

kommitténsplanet. del arbete harverkar på det lokala En storannan av
ekonomiskt stöd.och behandla ansökningarbestått i beredaatt om

också prioritera detta arbeteKommittén har det angeläget attsett som
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ifördröjseller väntanprojektenlokaladeundvika stannarför att avatt
besked.på

bedrivandeArbetets1.4

medenlighet1996. Ihöstenbörjaniarbeteinledde sittKommittén av
januariBRÅ arbetsuppgifter den 1kommitténsdirektiven övertog

operativvaritgradi höguppdragkommitténsEftersom1999. av
verksam-beskrivningutförligförhållandevislämnaskaraktär aven

heten.

Rådslaget

ochgenomföravaritkommittén haruppgift för attgrundläggandeEn
initieraderegeringenrådslagnationelladet genomfölja somupp

Flerabrottsförebyggande programmet.nationelladetpresentationen av
syfte.dettagenomförts iharinsatserolika

möjlighetenkät attkommunernaInledningsvis engenomgavs0
arbetebrottsförebyggande samterfarenheterför sina geredogöra av

Enbrottsförebyggande programmet.nationelladetpåsin syn
organisationer,antalriktades tillundersökning stortmotsvarande ett

tillriktadesenkätundersökningsärskildmyndigheter. Enochföretag
kommunförbund.ochlandstingpolismyndigheter,länsstyrelser,

1997under vårenBRÅ kommitténgenomfördemedTillsammans0
tillattityderallmänhetenskartläggaföropinionsundersökning atten

arbete.brottsförebyggande

underkommunermedhearinganordnadesnovember 1997 somI en0
lokaltförinomarbete ettbrottsförebyggandebedrivittid ramenen

organisation.motsvarandeellerrådbrottsförebyggande

deltagit i1996höstensedanharkommitténförFöreträdare en0
godaerbjuditharvilketsammanträden,ochkonferensermängd

arbetet.lokalaför detföreträdaremeddialogtillmöjligheter

ochlandets kommunertilljanuari 1998isändes utdelrapportEn0
framkommitvadsammanfattasnärpolisområden. I rapporten som

arbetet.fortsattaför detriktlinjerrådslagetunder samt anges
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Fördelning ekonomiskt stödav

Kommittén har förfogat sammanlagt 14,8 miljoneröver kronor för
fördelning till brottsförebyggande arbete. Enligt direktiven skall medlen
användas för främja initiativ i det brottsförebyggandeatt arbetet.nya
Med detta bl.a. metoder och kunskaper innebär detavses attnya som
brottsförebyggande arbetet kan föras framåt. Resultatet och
erfarenheterna från de verksamheter beviljas ekonomiskt stöd skallsom
kunna bidra till uppbyggnaden central kunskapsbank.av en

enlighetI med direktiven beslutade kommittén riktlinjernärmareom
för bidrag i januari Riktlinjerna1997. finns intagna ibilaga I mars

beslutade1998 kommittén interna riktlinjer för s.k. startbidrag.om
Med startbidrag här initialt stöd till kommuner iett ståravses som
begrepp organiserat brottsförebyggande arbete.att starta ettupp

För uppmärksamma kommunerna betydelsenatt lokalt brotts-av
förebyggande arbete och på möjligheten få ekonomiskt förstödatt
uppbyggnaden sådan verksamhet sände kommittén i börjanav av
hösten 1996 informationsskriñ det nationella brottsföre-ut en om
byggande och kommitténs uppdrag till samtliga kommun-programmet
styrelser. Kommittén har däreñer vid flera tillfällen informerat kommu-

och andra möjligheterna söka ekonomiskt stöd.attner om

Fram till den december1 1998 inkom 332 ansökningar0 om
ekonomiskt stöd. Vid denna tidpunkt överlämnades föransvaret

BRÅ.ansökningarna till Ansökningama fördelar sig tidenöver
enligt följ ande:

År Antal ansökningar
1996 15
l 997 l 03
9981 2 14

tredjedelEn lll ansökningarna har helt eller delvis0 av - -
bifallits. Totalt har 13,7 miljoner kronor fördelats till de aktuella
projekten. Några de ansökningar bifallits har förnyatavsettav som
eller utökat ekonomiskt stöd till pågående projekt.

Majoriteten projekten kommunövergripande karaktär.är De0 av av
syftar till bygga samordna eller utveckla den brottsföre-att upp,
byggande verksamheten i respektive kommuner. Ett 40-tal dessaav
projekt initialt stöd till uppbyggnadsarbetet i form start-avser av
bidrag.
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projekt.regionalafinns llbidragbeviljatsde projektBland som0
omfattar 117projekttill dessafördelatsharkronormiljoner3 som

stödjaochinspireraolikapåsyftar till sättProjekten attkommuner.
samtliga kommuner.i länenslokala arbetetdet

bifall då dehar lämnatsansökningarna utantredjedelarTvå avav0
iuppställtskriterieruppfyllt deinteanledningarolika som

ekonomisktfördelningförriktlinjerkommitténsoch idirektiven av
otillräcklighaftdedärförbifalllämnats attharstöd. Många utan

problembeskrivningar. Etttydligasaknatellerbrottspreventiv ansats
åtgärdervilka ämnarframgåttdet inteskälvanligt är att manannat

ställtharansökningarNågraproblemen.aktuelladevidta mot
ansökningargällerdetNärgränsdragningsproblem.införkommittén

skiljelinjehararbetedrogförebyggandeochalkohol- enavsettsom
påinriktadeprimärtvaritansökningardemellandragits som

tillkommatagit sikte rättaoch desådant attmissbruket somsom
missbruket.följerordningsstömingarochde brottmed avsom

stöd. IekonomisktförifrågakommitharsistnämndadeEndast
tilllämnatsbidragintehardirektivenivadmedenlighet angessom

verksamhet.löpandeansökningar avsettsom

dessaRäknasbehandlatshar generöst.startbidragAnsökningar om0
bifallits.ansökningarnafjärdedelharbort aven

dokumen-förbinda sigfåttstöd harekonomiskt attbeviljatsDe som0
tillskriftligmedinkomma rapportverksamheten attsamt entera

avslutats.projektetdettid eftervisskommittén inom att

underprojektledamaharprojektenuppföljningenled iSom ett av0
detfrågorsynpunkter påsinafåttenkäti1998hösten omgeen

informa-ochkunskapbehovetochorganisationarbetetslokala av
tion.

i bilagafinnsprojektenförteckningEn över

brottslingarförfamiljerådslagmedörsöksprojektF unga

medfamiljerådslagförsöksprojekttillinitiativtagitharKommittén ett
SvenskagenomförsochtvåårigtProjektetbrottslingar. ärför avunga

stadsdels-och tvånio kommunerdeltarprojektetkommunförbundet. I
kronor.miljonerknappt 1,4fördelatsharprojektetTillnämnder.
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örsöksverksamhetF med medling

BRÅKommittén har i samråd med och den särskilde utredaren valt ut
de projekt skall ingå försöksverksamheten.isom

projekt32 har valts till försöksverksamheten.ut0

Av de miljoner6,5 kronor kommittén förfogat föröver0 som
försöksverksamheten har drygt miljoner kronor fördelats5 till de
utvalda projekten. Krav på viss finansiering verksamhetenegen av
har ställts.

Med finansiering från kommittén har samordnare för medlings-0 en
BRÅ.verksamheten anställts av

enlighetI med direktiven har kommittén den oktober15 19980
lämnat redogörelse till regeringen de projekt skallöveren som
omfattas försöksverksamheten.av

En förteckning de projekt ingår i försöksverksamheternaöver medsom
medling och familjerådslag finns i bilaga

Informations- och kunskapsspridning

förmedla kunskapAtt och information brottsförebyggande arbeteom
har kommittén sina huvuduppgifter. För fullgörasett attsom en av
uppdraget i denna del har kommittén vidtagit bl.a. följande åtgärder.

Kommittén har fördelat ekonomiskt stöd till projekt avsett0 som
utbildningsinsatser. Ett antal har därigenom fåttstort personer
möjlighet tillägna sig grundläggande kunskaper brottsföre-att om
byggande arbete.

På kommitténs uppdrag har pilotutbildning i lokalt brottsföre-0 en
byggande arbete genomförts vid Kriminologiska institutionen,
Stockholms universitet. Utbildningen, omfattade 20 akademis-som
ka startade våren 1997 och bestodpoäng, delkurser:treav
Brottsprevention teoretiska och empiriska perspektiv- Analysur av
den lokala brottsligheten och utvärdering brottsförebyggandeav
åtgärder brottsförebyggandeDet arbetet i praktiken. Till-
utbildningen 30 med bakgrund framföri allt polisiärantogs personer
och kommunal verksamhet. Utbildningen avslutades i juni 1998.
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kontinuerligt1996höstensedankommittén harförFöreträdare0
i landet.utbildningsinsatserochinfonnations- runtmedverkat i om

brottsförebyggandekunskapsmaterialochinformations-Ett om0
ochkommunerlandetstilldecember 1997sändes i utarbete

närpolisområden.

brottsföre-lokaltreportagebok1998:90,före SOUSteget omen0
tilldistribueradesBokenproducerats.hararbete,byggande

närpolisområden underochpolismyndigheterkommuner, sommaren
1998.

brottsförebyggareföridébokochtips-frammedarbeteEtt att ta en0
brottsföre-exempel påinnehållakommerBokenpåbörjats.har att
nationellt,ochinternationelltvidtagitsåtgärderbyggande som

intervjuinstrumentochenkätundersökningar samtexempel på
analyseraförtillgårhurråd väga attanvisningar och manom

BRÅ:s regiifortsätterArbetetundersökningarna.resultatet nuav
maj 1999.publiceras ikommerförsta avsnittoch attett

BRÅfrånbeställningpåi november 1998publiceradeAftonbladet0
brottsförebyggande arbete.specialbilagaoch kommittén omen

beräknades nå 1,7exemplar,uppgick till 800 000Upplagan, casom
miljoner läsare.

tillhararbetebrottsförebyggande sänts utnyhetsbrevEtt om0
stads- ochnärpolisområden,kontaktpersoner,kommunstyrelser,

antalochföretaglandsting,länsstyrelser,skolbibliotek, ett
med upplagakommithar 4Under 1998organisationer. ut omennr

exemplar.2 400

ombads kommunernasändesdelrapportensamband med attI utatt0
brottsförebyggande arbetet. Endetförkontaktpersonerutse

tillseptember 1998sändes idessaförteckning utöver personer
för underlättaoch projektkontaktpersonerkommunstyrelser, att

förteckningen ocksåerfarenhetsutbyte.och Ikunskapsspridning togs
organisationer och lokalalokalainformationkortfattad om

projekt.

kommittén samlatharprojektenuppföljningenled iSom ett av0
till erfarenhetsutbyteregionala projektlokala ochprojektledare för

utvärdering projekt.och diskussion avom
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Kommittén anordnade den 13 oktober överläggning med19980 en
företrädare för universitet och högskolor lokalt brottsföre-om
byggande arbete och forskningskompetens. Inbjudan riktades till 15
högskolor/universitet och till tvâ forsknings- och utvecklingscentra.

20-tal forskare deltog vid liksomEtt överläggningama företrädare
BRÅ.för

december deltog Sverige för första i den1998 gången intematio-I0
nella tävlingen Crime Prevention Awards.European Kommittén var
representerad i juryn.

satellitkonferens lokalt brottsförebyggande arbeteEn0 om genom-
fördes i i samverkan med polismyndigheter,december 1998
kommunförbund och länsstyrelser. 700 deltogDrygt 2 personer

i landet. videoñlm konferensen har24 Enorter runt om av
distribuerats till landets kommuner och polismyndigheten

den mc-relaterade brottslighetenLokal handlingsplan imot
Helsingborg

fullgörandet denna del vidtagitKommittén har för sitt åtagande iav
bl.a. följande åtgärder.

förför kommittén har sammanträffat medFöreträdare representanter0
förvaltningarna i Helsingborgsamverkande myndigheterna ochde

regional och nationellmed företrädare för myndigheter påliksom
deltagit i medför kommittén har ocksånivå. Företrädare möten

lokalbefolkningen i Hasslarp.intresseföreningen för

i Hasslarp har fåttoch intresseföreningenHelsingborgs kommun0
brottsförebyggande arbete.ekonomiskt stöd för sitt

kunskapsöversikt de kriminellakommitténs uppdrag harPå överen0
BRÅverksamhet tagits fram. kommermc-klubbarna och deras att

för publiceringen under år 1999.senaresvara

Helsingborg har inom kommitténsutgångspunkt från arbetet iMed0
brottsförebyggandemodell för lokalasekretariat utarbetats en

organiserad brottslighet.handlingsplaner mot
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Överläggningar näringslivetmed

medöverläggningarfullgörandet uppdragetled iSom ett avserav som
kunskapsunderlagtagit framkommitténnäringslivet har ett om

Materialet innehåller bl.a.näringslivet.åtgärder ibrottsförebyggande
näringslivet ochverksamhetsfált därolikagenomgångbranschvis aven

brottsförebyggande åtgärderna.deutvecklaverka förregeringen kan att

Övrigt

Inrikesministeriema iochkommittén Justitie-besökte1997I mars
Office i Storbritannien.Inrikesministeriet HomeochNederländerna

projekt ibrottsförebyggandeflertal lokalabesökte ocksåKommittén ett
redogörelse för detöversiktligfinnsländerna. delrapportende båda I en

länder.i dessabrottsförebyggande arbetet
remissyttrandemajden 20 1998 överKommittén har ettavgett

rättsväsendet 1997:28.DsForskning fördepartementspromemorian
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arbetetbrottsförebyggandeDet2

1996hösten

positivtfickbrottsförebyggandenationella programmet ettDet
Även delokala aktörer.och andramottagande kommunerav

påfannssig positiva.ställde Detregionala en samsynorganen
med frågorna. Kommunernaville arbetaoch på hurproblemen man

bildaintresseradeutsträckningförhållandevis i atti stor avvar
organisationer. Detmotsvarandebrottsförebyggande råd ellerlokala
det lokala arbetet.stöd förbehovuttrycktes externtstortett av

samhällsproblembrottslighetenbetraktadeAllmänheten stortettsom
brottsföre-formdelta i någontänka sigkundeoch många att av

byggande arbete.

hösten 1996lägetöversiktlig beskrivninglämnaskapiteldettaI aven
sigBeskrivningen grundarsitt arbete.inleddekommitténdådvs.

kommit-enkätundersökningarfrån deresultatenhuvudsakligen på som
andra.ochmed kommunergenomfördedåtén

positivtfickbrottsförebyggandenationella ettprogrammetDet
Även regionaladenaktörer.och andra lokalakommunermottagande av

viljaochfrågornaförfanns intresseställde positiv. Detsignivån ett en
betydandefinnasvisade sig också samstäm-utveckla arbetet. Detatt en

med frågorna.ville arbetaoch på hurproblemenpåmighet i mansynen
brottsförebyg-lokaladenna tid bildathade vidtjugotal kommunerEtt

brottsföre-utvidgat dethadetiotal kommunerYtterligaregande råd. ett
organisationsfonnema dvs.traditionellautanför debyggande arbetet

polis.och Detsocialtjänstskola,mellansamarbetetSSP var-
kommunen,inomförvaltningarandraovanligtförhållandevis att som

Vanligtvisarbetet.medverkade ikontor,tekniskakommunenst.ex.
bostadsföretagförsäkringsbolag,aktörerviktigaheller intedeltog som

samarbetet.inäringslivetför det lokalaandraeller representanter
intresseradeutsträckningförhållandevisi storKommunerna avvar

organisa-motsvarandeellerbrottsförebyggande rådbilda lokalaatt
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tioner för det brottsförebyggande arbetet. ville i förstaKommunerna
hand utveckla arbetet inom för samarbetsformer.existeranderamen

Kommunerna främst inriktade minska alkohol- ochattvar
drogmissbruk och därmed förknippad brottslighet bland ungdomar.
Föräldrautbildning formeri olika och särskilda insatser inom bamom-

och skolan viktiga. lyfte fram behovetsågs Mångasorgen som av
utvecklad närpolisverksamhet och grarmsamverkan.utökad

kommunala företrädarna uttryck för behovDe ett stort avgav
stöd för det lokala arbetet. infonnation brotts-ville haManexternt om

förebyggande arbete i kontinuerligSverige och utomlands samt
statistisk information brott och brottsutvecklingen i kommunerna.om

behövde också hjälp med kartläggningar med uppföljningMan samt
och utvärdering verksamheten. ville ha utökade möjligheterMångaav
till erfarenhetsutbyte efterlyste utbildning omrâdet.och många på

Opinionsundersökningen visade allmänheten såg brottslighetenatt
samhällsproblem och kunde tänka sig delta imångaett stort att attsom

någon form brottsförebyggande arbete. det gällde denNärav egna
närmiljön betraktades våldsbrott bostadsinbrott detoch störstasom

Ävenproblemet. vindsinbrott stölder fråncykelstölder, källar- och samt
bilar upplevdes problem.ett stortsom
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lägetnuvarandeDet3

brottsförebyggandeför det lokalaredogörelsekapitel lämnasdettaI en
1999.början årtill1996från höstenutvecklingarbetets av

bedrivs idet arbetehand sikteförstaiBeskrivningen tar som
brottsförebyggandeolika aktörernassamordna deforkommunerna att
brottsförebyggandekommunövergripandeförinominsatser enramen

strategi.

iUtvecklingen3.1 stort

positivutvecklats iharbrottsförebyggande arbetetlokalaDet
ellerbrottsförebyggande rådlokalafinnsriktning. Det nu

tillSettkommuner.i 120organisationermotsvarande änmer
går utvecklingenbrottsförebyggande rådlokalabildandet av

tillsyftarregionala satsningardet pågåri län där attsnabbast som
har utarbetatkommuner30arbetet. Närmaredet lokalastödja

trygghetsplaner.ellerbrottsförebyggande program

organisationer finnsmotsvaranderåd ellerbrottsförebyggandeLokala
30-taldetsedan fannstvå årkommuner. Föri 120 ettännu mer

förklarathar dessutomdetta slag. Flera kommunerorganisationer attav
bara någradetorganisationer. 1996sådana Höstenskall inrättade var

finnsNuantagit brottsförebyggandeenstaka kommuner program.som
30-tal kommuner.sådana i ett

fördelningenregionalaDen

lokalastödja detframför allt i län där regionalt påDet satsat attär man
lokala brottsförebyggan-det skett ökning antaletarbetet stor avsom en

tid harprojekt längrede län där regionala pågåttde råd. I tre avensex
motsvarande organisationer. Iinrättat lokala råd ellerfyra kommuner

i samtliga länensdessa län finns sådana organisationerett avpar



nuvarande läget SOU 1999:6124 Det

kommuner. finns också län där det inte märkts någonDet ännu
utveckling området.

Storstadsregionerna

bedrivs länge central nivåStockholms sedankommunI ett
Brottsförebyggandebrottsförebyggande arbeteorganiserat genom

för brottsförebyggandekommunens samordningskansliCentrum,
råd förcentralt brottsförebyggandearbete. Göteborg planerasI ett

iantagits brottsförebyggandehar inte någrakommunen. Det program
gäller såväl för kommunernade storstadskommunema. Dettre som

angränsadestadsdelsförvaltningama. har flerahelhet för Däremotsom
och fram brotts-brottsförebyggande råd tagitbildat lokalakommuner

förebyggande program.

kommunerStörre

lokalastorstadsregionema harutanförflesta tätortskommunerDe större
lokalaorganisationer för detråd eller motsvarandebrottsförebyggande

Örebro,Västerås,brottsförebyggande råd finns i Umeå,arbetet. Lokala
Halmstad ochLund,Norrköping, Borås, Helsingborg,Linköping,

Örebro. landet lokaltförsta kommun iinrättadeUmeå ettsom
inrättadeoch NorrköpingLinköpingbrottsförebyggande råd år 1985.

Helsingborg,Borås,början 1990-talet, Västerås 1996.sina råd i på
Örebro och 1998. Iinrättat sina råd under 1997Halmstad och har

trygghetsråd och fyra lokalaövergripandeplanerasKarlstad ett
dennärpolisområdena. Gävle finnsi Ibrottsförebyggande råd

i Gävle,BrottsförebyggamaBIGfristående samverkansgruppen som
ellerBrottsförebyggandebildades hösten 1992. trygg-program

ochNorrköpingLinköping,fram i bl.a. Västerås,hetsplaner har tagits
Helsingborg.

kommunerMedelstora och mindre

invånare.färre 000 Nästanhar 271 75landets 289 kommunerAv än
invånare harmellan 000-75 000har 25hälften de kommuner somav

motsvarande organisationer.brottsförebyggande råd ellerlokalainrättat
Östersund hör tillochnystartade. Borlängeflertalet demDet ärstora av

erfarenhet utvidgatlängstharmedelstora kommunerde ettavsom
tredjedel debrottsförebyggande arbete. Drygtorganiserat aven
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lokalainrättatharinvånare000färre 25harkommuner änsom
arbete.brottsförebyggandesittorganisationer för

fördelningdessochbrottslighetenförhållande till överUtvecklingen i
landet

brottsföre-lokaladetiutvecklingstaktenochUtvecklingsmönstret
fördelningbrottslighetensmed överjämföraskanbyggande arbetet

såungefär dubbelt1998under åranmäldesStockholms länlandet. I
ellerBlekingeVästerbottens,iinvånarebrottmånga t.ex.somper

generelltbostadsinbrottför settärRiskenlän. utsättasNorrbottens att
antal inbrott.lägsthari de länstorstadslänenihögre ängånger somsex

anmälda60förunder 1996svarade procentStorstadsområdena nära av
Källa:BRÅ. Enligtmotorfordonfrånellerstölderbilstölder och ur

sittihänvisar tillStorstadsutredningenundersökningar som
STÄDER helaförstorstadsproblematikslutbetänkande, TRE en-

debefolkningen itredjedel utsattaavstår1998:25,SOUlandet aven
förgrundpåbostadsområdei sitt attfrån gåstadsdelarna utatt av oro

synnerhetiofredade. Deteller på ärrånade sättöverfallna,bli annat
42Drygtbostadsområdena procentupplever otrygga.kvinnor somsom

undersökning-enligt dessaavstårstadsdelarnai dekvinnorna utsattaav
13förmotsvarande siffror är procent.mänmedangåfrån utattar

utsträckningibrottsligheten är etttillMed hänsyn storatt
sitt brotts-utvecklarstorstädernaangelägetdetstorstadsproblem attär

bildandettillutvecklingen,dockharHittills settförebyggande arbete.
antagitkommunertill vilkaochbrottsförebyggande rådlokala somav

landet. Dethåll iandrapåsnabbaregåttbrottsförebyggande program,
brottsföre-detanledningsåledes allbakgrund ägnadenna attfinns mot

Kommitténuppmärksamhet.särskildstorstädernaiarbetetbyggande
kapitel 4.itill dettaåterkommer

detuppbyggnadenlokala3.2 Den av

brottsförebyggande arbetet

byggerlokala aktörermängd andraochpolisenKommunerna, nuen
lokalaarbete. Debrottsförebyggandelokaltutvecklatett merupp

medsammansättningbredrådenbrottsförebyggande ges en
Oftasamhällssektorer.olika utsesmångaföreträdare från en

ochsocialbådepåinriktasArbetetverksamheten.samordnare för
brottsprevention.situationell
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Inledning3.2. l

på erfarenheternaBaserat från projekten lämnas i detta avsnitt en
beskrivning det lokala uppbyggnadsarbetet. Det övergripande måletav
för detta arbete få till stånd bättre samordning de lokalaär att en av
krafterna för öka tryggheten och minska brottsligheten. Arbetetatt
utvecklas lång tradition samverkan. Ofta handlar detur en av om en
utvidgning SSF-samarbetet mellan socialtjänst, skola och polis.av

Flera kommuner har lämnat in från projekten visarrapporter attsom
bitde har kommit god på strukturerat och åtgärdsinriktatväg mot etten

arbete. dock förDet tidigt några bedömningarär hur arbetetgöraatt av
kan komma falla sikt.på kommunalaDen berednings- ochatt ut
beslutsprocessen medför arbetet med inrätta lokala råd ochatt att att

brottsförebyggande ganska lång tid. Dessutom haranta tarprogram
majoriteten projekten under kommitténs verksamhetstid.startat sentav

3.2.2 lokalaDet arbetets organisation

Majoriteten de bildar lokala brottsförebyggande organisa-av som nu
tioner inrättar lokala brottsförebyggande råd. Många väljer dock andra
samverkansfonner. Särskilda samordningsgrupper s.k. SAMO-grupper

vanlig samarbetsform. delär En bedriver det organiserade brotts-en
förebyggande arbetet i arbetsgrupper under de lokala folkhälsoråden.
En lösning ha folkhälsorådet och lokaladet brottsföre-är attannan
byggande rådet samlat under den beteckningengemensamma
Trygghetsråd. finnsDet också fristående organisationer iBIGsom

Östersund.Gävle eller Think Twice i På många håll finns närpolisrâd
för samarbete mellan polisen och andra myndigheter eller allmänheten.
Skillnaden mellan närpolisråd och lokala brottsförebyggande råd är
framför allt förrade polisiära medan råden i regeläratt ärorgan
kommunala organ.

I de lokala organisationerna ingår vid sidan polisen ochav
kommunen vanligtvis företrädare för bostadsföretag, försäkringsbolag,
köpmannaföreningar och företagare. Brottsofferjouren, hälso- och sjuk-
vården finns ofta liksommed kyrkan. Allt fler med räddnings-tar
tjänsten. Listan kan lång. Någon räknar lokalagöras 100överupp
aktörer. Det verkar mindre vanligt frånnågon miljö- ochattvara
stadsbyggnadskontoret eller andra företrädare för den fysiska
planeringen inom kommunen finns med. Vikten få med alhnän-attav
heten i arbetet betonas olika.

de lokalaI ingårråden vanligtvis företrädare för den politiska
ledningen och ledningen inom polisen. Projektledarna framhåller vikten
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för driva arbetetledningen aktivtden politiska attetttaratt ansvarav
böruppgiften också haväljs fördeNågra betonarframåt. ettutatt som

specialkunskaper.frågorna ochgenuint intresse för
utgångspunktmedorganisationensystematisktbyggerNågra upp

i uppgiftarbetsgrupperverksamhetsinriktningen. Särskildafrån attges
angivet slag isituationella åtgärder visstverka för ettt.ex.av

affårscentrum. Gruppenboendeområde eller i ett ges en samman-
medmotsvarandeför uppgiften. Påskallsättning sätt görspassasom

föräldrastödbrottspreventionmed socialskall arbeta t.ex.somgrupper
bland ungdomarna påför riskgruppersärskilda insatsereller orten.

stadsdelarna.råd i Inombildas ofta lokalakommunerI ävenstörre
inrättaockså diskuteratsStockholm harstadsdelsförvaltning iKista att

områden i stadsdelen.för olikabrottsförebyggande rådlokala
detsamordningenförskallOfta utses avsom svarapersonen

Projektledama framhålleri kommunen.brottsförebyggande arbetet att
denna tjänstochför arbetetsamordnarenödvändigt meddet attär en

viktigt eftersomkommunledningsnivå. Detligga påbör ansessenare
möjlighetsamordnarenprioriterat ochmarkerar arbetet attdet äratt ger

inomförvaltningarnade olikaförhållande tillsjälvständigt iarbeta
kommunen.

Arbetsuppgifter3.2.3

viddetbrottsförebyggande rådenlokalaför defrämstDet är som -
minskatryggheten ochökamålsättningenallmännadensidan attav

verksamheten. Deuppgifter förprincipiellabrottsligheten meranges-
detbeskrivs iuppgifterregel till desig iråden ansluterlokala som

dvs.brottsförebyggandenationella att:programmet
såväl långsiktigamedbrottsförebyggandeAnta ett somprogram0

åtgärder.mål ochkortsiktiga
minska nyrekryte-handlingsplaner i syñekonkretaUpprätta att0

ochminskatillfállesbrottslighetenkriminella livsstilar,tillringen att
återfallsbrottslingama.brottsligheten hosminskaatt

förmedlaoch snabbtåtgärderolikasamordningenförAnsvara av0
ochförvaltningarolikamellaninsatserbehovetinformation avom

organ.
brottsföre-i detvidtasåtgärderutvärdera deochFölja somupp0

byggande arbetet.
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Problem- och resursinventeringar

verkar finnas medvetenhet viktenDet grundligtgöraatt etten om av
kartläggningsarbete innan beslutar vidtaroch åtgärder. delEnman om
tillsätter särskilda arbetsgrupper skall problemanalyser. deIgörasom
fall polisen aktiv del itagit arbetet problembeskrivningama tydligaär
vad gäller brottsligheten och brottsutvecklingen i kommunerna. Att
genomföra problem- och resursinventering bra kanpå sättetten vara

och blandsvårt projektledarna finns önskemål pedagogisk,om en
konkret och innehållsrik bok hur problembeskrivninggörom man en

framoch problembild.tar en

Brottsförebyggande3.2.4 program,

Verksamhetsinriktning och exempel
på åtgärder

30-tal kommuner utarbetat brottsförebyggandehar MångaEtt program.
har dessutom nyligen påbörjat sådant arbete.ett

beskrivaskan övergripande styrdokument för detProgrammen som
brottsförebyggande arbetet inom kommunen och sträcker sig ofta över

finnseller år. ingen principiell skillnad mellan brotts-Detett ett par
förebyggande och trygghetsplaner. verkarDet mestprogram vara en

vad vill kallafråga programmet.om man
beskrivs bl.a. och planeradeI pågående brottsföre-programmen

byggande kommunen. inordnas ochinsatser inom Genom programmen
samordnas de olika aktörernas verksamhet i brottsföre-en gemensam
byggande strategi.

modellstruktureras olika områdesvisProgrammen Ensätt. är att
förslag till skallproblem, mål och åtgärder samtange vem som svara

åtgärderna. gjorts i Linköpings kommuns förslag tillför Så har t.ex.
trygghetsplan. indelad i områdena i hemmet, iDenna Trygg Tryggär
bostadsområdet, i skolan och på ochTrygg Trygg gator torg.

näringslivet, bostadsbolagen eller allmänhetenpolisen,Kommunen,
flesttilldelas uppgifter under de olika områdena. Kommunen ges

och polisen deansvarsområden följd polisen. Kommunentätt ärav
enda ansvarsområden.som ges egna

ofta ganska allmänt hållna och innehåller i regelProgrammen är
uppgifter vilka föringa avsättsom resurser som programmens

genomförande vilken prioritet övrigt arbetet skall deneller i iges
kommunala och polisiära verksamheten. hör också till deDet rena
undantagen tidsgränser för olika åtgärder skallnäratt varaanges
genomförda. otydliga i dessa delar kan uppståOm ärprogrammen
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åtgärderna kommerförgarantier finnsvilka attosäkerhet attsomom
tydlig ambitiondockdelgenomföras. attI enprogram synsen

följs ochgenomförs,åtgärdernaplaneradedesäkerställa att upp
skallhandlingsplanerbl.a. konkreta upprättasutvärderas. Man attanger
verksamheten.uppföljningenförrådetsdefinierarsamt avansvarnoga

allt döma detochdatumframtagits ärattärDe sent avavsomprogram
slag.dettahandlingsplanerutarbetahunnitfå kommuner avsom

VerIcsamhetsinriktningar

ochbåde socialaverksamheten påinriktavaltflesta harallraDe att
beskrivs iåtgärderdeHuvuddelensituationella åtgärder. somav

social karaktär.dockprojektbeskrivningarnaoch är avprogrammen
Föräldrarlyfts fram många.betydelsebrottsförebyggandeFamiljens av

ochföräldrautbildningbl.a.till stödmöjlighetskall genomges
mödravård,inomtidiga insatserBehovetnätverksbyggande. av

behovetframhålls liksomoch socialtjänstskolaförskola,barnomsorg,
samordnalagöverträdare. Genomtillriktadeinsatser atttidiga ungaav

förhållningssättståndfå tillochaktörers insatser gemensamtolika ett
sig tillriktararbetebrottsförebyggandemed deträknar att somman

effektivare.bliungdomar kommerochbarn att
kommitténs verksam-har underinriktade arbetetsituationelltDet

ansökningar,framgårvilketuppmärksamhet,ökadhetsperiod fått av
arbetetAttbrottsförebyggandeoch deprojektrapporter programmen.

vilkautläsasocksåkansituationsinriktade åtgärdervidgas till avmer
Polisenbyggsorganisationernaoch hurarbetetmedverkar i upp.som

medsamarbetetarbetedettaområdet.huvudroll inom I ärofta enges
viktigt.särskiltbostadsföretagennöjeslivet ochhandeln,förföreträdare

sammanfallasyfte kanÅtgärder brottsförebyggandeividtassom
folkhälsoperspektiv ellervidtas ettåtgärdermed t.ex. ett urursom

föråtgärderdettaExempelperspektiv. är attsocialpreventivtallmänt
vidtasåtgärderellerbland ungdomaralkoholkonsumtionensänka som

otrygghetupplevdminskalivskvalitetmänniskorsökaför attatt genom
och rädsla.

Grannsamverkan

åter-åtgärderbrottsförebyggandedeGrannsamverkan är somaven
möjlig-bl.a. godaGrannsamverkan innebärikommer programmen.

brottsförebyggandei detallmänhetenstillvarataheter att engagemang
grannsamverkan istöd tillekonomisktbeviljatKommittén hararbetet.



30 nuvarande lägetDet SOU 1999:61

några fall. Inriktningen har då varit grannsamverkan i hyreshus-
områden, vilket så länge förekommer begränsadi omfattning.ännu

Brottsförebyggande arbete isamhällsplaneringen

kommunerMånga i sina de brottsförebyggandeattanger program
frågorna skall beaktas i samhällsplaneringen. Boendet och bostadsföre-

ofta framträdande tillroll och många åtgärder syftartagen ges en som
de boende och förbättra miljönden fysiska Detomnämns.att engagera

förekommer också programpunkt medatt tar attman som
kommuninvånama skall möjlighet påverka samhällsplaneringenattges
för skapa ökad trygghet. dock tidigare påpekats mindreDet äratt som
vanligt samhällsplanerare finns aktörer lokalamed i deatt som
organisationerna.

riskhanteringKommunal

Kommunal riskhantering handlar förebyggande insatserattom genom
minska risken för skador inträffar minimera konsekven-att samt att

de skador allt Riskhantering innebär ocksåuppstår.trotsserna av som
försäkringsskyddet utformas strategiska avvägningar mellanutifrånatt

skade-, skydds- premiekostnader. syftet skapaoch Ytterst är att
säkerhet och för människor, verksamhet, miljö, egendom ochtrygghet

tillekonomi. kommunala riskhanteringen har många kopplingarDen
minska kostnaderna fördet brottsförebyggande arbetet. Möjligheten att

incitamentförsäkringar och skador bör intressant förutgöra attett
brottsförebyggande sikte minska antaletutveckla åtgärder atttarsom

Göteborginbrott i och skador på kommunala fastigheter. har detI
med andra förvaltningarkommunala försäkringsbolaget i samarbete

riskhanteringsarbete under deaktivtett sparat stora summorgenom
åren.senaste

Stöd till föräldrar

lyfter fram stöd till föräldrar mycket betydelsefulltMånga ettsom ur
fåttbrottsförebyggande perspektiv. Flera de projekt ekonomisktsomav

stöd arbetar med stöd till föräldrar fonn. projekt handlari någon Fyra
renodlad föräldrautbildning. projektUtbildningama i de pågåttom som

utifrån önskemål. bl.a.tid, har skräddarsytts deltagarnas De haren
ungdomars utvecklinghandlat ökade kunskaper barns ochatt geom om

ioch villkor mobbning och droger. Mycket viktiga inslagsamt om
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diskutera och utbytatillfälleföräldrarnautbildningen har varit attatt ge
varandra.erfarenheter med

Skolan

projekten.tredjedelar Dessrepresenterad i tvåSkolan finns nästan av
särskiltmedockså skolanbetydelse framgår etttasatt somav

förFöreträdamabrottsförebyggandeprogramområde i de programmen.
brottsförebyggandecentrala i deti skolaninsatserprojekten ärattanser
drogförebyggandeolika slagåtgärdersigarbetet. Det t.ex.rör avom

ellerfrämlingsfientlighetochmobbningarbete, motverkande norm-av
brahandla skolanocksåvärdeskapande arbete. Det kanoch som enom

föräldrarna.kontakter medför ökade och bättreingång

Socialtjänsten

brottsförebyggandelokalaregel aktörerna i detillhör iSocialtjänsten
arbetarkommunernaförebyggande åtgärderderåden. Många somav

verksamhet. kanDetinom socialtjänstenstill delarmed t.ex.storaryms
tillstöddrogmissbruk,alkohol- ochhandla förebygga attatt geom

ibarn och ungdomarförgenomföra olika insatserföräldrar och att
medför arbetetuttalatharriskzon. Socialtjänsten ett ungaansvar

lagöverträdare.

Medling

iinförs också kommunermedlingochför metodenIntresset är stort nu
iingårflesta projektförsöksverksamheten. Deingårinte i somsom

och drivs inomhuvudmannaskapkommunaltharförsöksverksamheten
huvudmänhar andrafåtal projektverksamhet.socialtjänstens Ett som

olikaorganiserasMedlingsarbetetföreningar.eller ideellapolisen
betydelsefulla samverkans-självklara ochPolis och åklagare ärsätt.

och kyrkan.brottsofferjourerocksåViktiga samarbetsparter ärparter.
åldern årungdomar i 15-17främst tillsigVerksamheterna riktar

Vardagsbrottunder år.till ungdomar 15riktar sigprojektMånga även
deldominerar.misshandel Enstöld ochskadegörelse,snatteri,som

Omkring 200nystartade.medan andrai några årprojekt har pågått är
försöksverksamheten.förgenomförts inomhittillsmedlingar har ramen

skall år.och pågå1998inleddes under höstenFörsöksverksamheten ett
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amiljerådslagF

för hjälpa och deras familjerFamiljerådslag metod ungdomarär atten
skall händasig i och för vad näratt ta ansvar somengagera

nätverk dvs. familjen ochungdomarna begått brott. Ungdomarnas egna
vidare iaktiveras för hjälpa kommaandra närstående deatt attunga

eller hon vill, delta iliv. för brottet kan, han såsina Den utsattssom om
för brottetfamiljerådslaget sin bild detoch hur utsättasattge av var

med familje-förslag Målsättningenlämna på gottgörelse. ettsamt
gärning ochden skall för sinrådslag gottgöraär taatt unge ansvar

skallbrottsoffret familjen tillsammans med den upprättasamt att unge
framtidenhandlingsplan fören

försöksverksam-familjerådslag inomHittills har genomförts23
år.pojkar i åldern 14-17har i samtliga fall sigheten. Det rört om

misshan-biltillgrepp, olaga hot,har varit skadegörelse, stöld,Brotten
har brottsoffretnarkotikabrott. nio rådslagendel, rån och ringa I av

åklagaren fattade beslutgenomfördes innandeltagit. rådslagenFyra av
åtal innanåtalsfrågan. genomfördes efter besluti Två om men

rådslagen efter besluttingsrättsförhandlingen. de övriga fallen höllsI
fyra fallåtalsunderlåtelse eller efter tingsrättsförhandlingen. deIom

fickfattat beslut åtalsfrågandär rådslaget genomfördes innan åklagaren
familjens handlings-åklagaren del socialtjänstens utredning ochta av

åtalsunderlåtelse.fall beslutade åklagaren därefter Iplan. samtligaI om
tingsrättsförhandlingen dömdesrådslaget genomfördes innande fall där

handlingsplansocialtjänsten med familjensden till vård inom somunge
vårdplan.

upparbetatsedan tidigare har funnitsde kommuner där detI ett
kommavarit lättaremellan polis och socialtjänst har detsamarbete att

till medverkaPoliserna positivaigång med verksamheten. är att som
tagit delfamiljerådslagen. åklagare och domareinformatörer i De som

positiva.handlingsplaner har ocksåfamiljemas varitav
både frånför metodfinns intresse familjerådslagDet ett stort som
ocksåfinnspolitiker, journalister och enskilda. Detkommuner, ett

önskemåluttrycktskandinaviskaintresse hos våra attomgrannar som
följafå arbetet.

lokalaoch kompetens i detKunskap3.3

arbetet

brottsförebyggandeförutsättning för det lokalagrundläggandeEn att
kunskapenmöjlighet bli framgångsriktarbetet skall ha är attatt om

frågor ökar.därmed sammanhängande Debrottsprevention och
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kommunala företrädarna i enkätundersökningen 1996 detattangav
fanns behov öka kunskapen inom detta område.ett stort attav
Kommittén har olika arbetat för detta behov.sätt mötaatt

Utbildning3.3.1

Stora satsningar har under de två gjortsåren det gällernärsenaste
utbildning och information brottsförebyggande frågor. Framför alltom

genomhar det skett lokala utbildningsinsatser kommitténsom
finansierat. Utbildningarna har oftast handlat grundläggandeattom ge
kunskaper brottsprevention.i Syftet har varit skapaatt en gemensam
kunskapsplattform för de lokala haraktörerna. också genomförtMan
riktade utbildningsinsatser till föräldrar, ungdomar,t.ex. grupper av
föreningsaktiva, fastighetsägare m.fl. del projekt harEn dessutom
arbetat med infonnations- och riktadeupptaktsmöten till allmänheten.

antalEtt människor har dessa utbildningsinsatser fått ökadestort genom
kunskaper brottsförebyggande arbete.om

Behovet grundläggande utbildning dock långt ifrån Allttäckt.ärav
fler människor involveras i det brottsförebyggande arbetet vilket ökar
behovet utbildning. Kommunerna eftersträvar i första hand attav
anordna utbildning på hemmaplan. kvalificerade föreläsareBrist på och
avsaknaden svensk litteratur för utbildningsinsatsemastödav som
försvårar möjligheterna genomföra lokala utbildningar med högatt
kvalitet.

Projektledama fortsattbedömer det finns behovatt ett stort av
kortare introduktionsutbildningar bl.a. belyser kriminalitetenssom
orsaker och vad kan för förebygga brott. Såväl socialgöras attsom som
situationell prevention bör ingå. Utbildning kartläggnings-som avser
arbete uppföljnings- och utvärderingsarbete andra viktigaärsamt
områden som anges.

Akademisk utbildning

utveckla det brottsförebyggande arbetet behöver de lokalaFör att
aktörerna möjligheter skaffa fördjupade kunskaper. Krimino-sigatt
logiska institutionen vid Stockholms universitet fick därför i uppdrag

fram pilotutbildning lokalt brottsförebyggande arbeteiatt ta en
omfattande 20 akademiska poäng.

Utbildningen slutfördes under våren fick mycket1998 ettsom
positivt betyg deltagarna. Flera dessa arbetar i dag projekt-av av som
ledare för regionala projekt eller kollegor i brottsprevention.utbildar
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brottsförebyggandeutbildningbehovfortsattfinnsdetAtt ett omav
enigai principi kursendeltogdehögskolenivåarbete på om.somvar

utvärderingenpåpekade i representanterkursdeltagarna attMånga av
kommunala tjänstemänpolitiker,lokala aktörerna,viktigasteför de som

slag. Endettautbildningbör genomgåtillsammansoch poliser, aven
yrkesverksammaredantillvänder sigutbildningarmedsvårighet som

arbete.ordinariemedstudierkrävandekombineramöjligheten attär
i sittavlastningtillräckligfåproblemhadedeltagarnaFlera attav

för vissagällde dettaFramför alltstudierna.medhinnaförarbete avatt
omfattandedenocksåansågMångapoliserna.deltagande attde

ökaskulleförståelsenochstudiernaförsvåradelitteraturenengelska att
polisernadeltagandedeNågrasvensk litteratur.medväsentligt avmer
praktisktvisserligenkursenkunskaperde gettansåg att varsom

problem idet fannsarbeteordinariederasanvändbara i attmen
fåskullekanske inte attgjorde utrymmeorganisationen att mansom

kunskaper.använda dessa
behovfinnsdetprojektledamalokala ettde attMånga avanserav

10omfattandekurserföreslårområdet. Flerapåhögskoleutbildning att
landet.ihögskolorellerdistansanordnas runthögskolepoäng om

harproblem. Manekonominfinnsbehov är ettNågra attatt menanger
utbildarregional nivåframförsförslagråd. ärinte Ett att mansom

lärare för kommunerna.fungerakan somsompersoner
tagit framBRÅ institutionenKriminologiskamedi samarbetehar en

underkriminologitillämpadutbildning i startarakademiskhögre som
bedrivsochakademiskaomfattar 40 poängUtbildningen1999.våren

fårintroduktionskursEfterhalvfart.två år påunder gemensamen
och brott,individSamhälle,inriktningar:väljadeltagarna treen av

Utbildning-samhället.iPolisenarbete ellerbrottsförebyggandeLokalt
andraOcksårättsväsendet.anställda inomtillhandförstasig iriktaren

ungdomsvård ochinombehandlingspersonalyrkesgrupper som
lokalainomverksammaellersocialsekreterarepsykiatri, personer

kr34 000Kursavgiftensöka.projekt kan ärbrottsförebyggande per
deltagare.

Erfarenhetsutbyte/Nätverk

regionalalokala ochmedanordnadekommitténträffdenVid
regelbundnabehovfannsdetframfördesprojektledare ettatt merav

varandraläranationell nivå. Attregional ochpåerfarenhetsutbyten av
förteckningkunskapsuppbyggnaden. Dendelviktigsågs avsom en

brottsförebyggande arbetetför detkontaktpersoner somöver
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kommittén sände till kommunerna hösten 1998 syftade tillut att
underlätta nätverksbyggande på området.ett

Information och3.3.2 material

framför allt bra svensk litteraturDet och kontinuerlig informationär
pågående brottsförebyggande arbete efterfrågas från deom som som

arbetar lokalt brottsförebyggandemed frågor. dem har nyhetsbrevetFör
"infonnationskälla,blivit viktig framgåttLoopen vilket kontakteren av

med projektledare och andra. Reportageboken Steget före och det
kunskapsmaterial till kommuner och närpolis har ocksåsänts utsom
uppskattats många. tips och idébok för brottsförebyggareDenav som
BRÅ färdigställer kommer innehålla material längeattnu som
efterfrågats i det praktiska arbetet.

Statistik

Kriminalstatistiken viktig infonnationskälla för de lokalaär en
brottsförebyggarna. tillförlitlighet,Dess utformning och tillgänglighet

därför intresse. Att kriminalstatistik finns tillgå påär stort attav
kommun- och länsnivå viktigt för få bild den lokalaär att en av

BRÅbrottsligheten. och medFrån 1996 fram anmälningsstatistik påtar
kommunnivå. Brister i kodningen/rapporteringen har då visat sig. En
del anmälningar saknar kommunkod, vilket medför det uppståratt en

fördelasinte kan till någon kommun.restpost som
BRÅutvecklingsarbeteDet pågår inom syftar tillett attnu som

utveckla lösningar för snabbare och enklare åtkomst rättsstatistik.en av
Uttaget statistikuppgifter skall efterkunna användarensav anpassas
speciella frågeställning. utvecklingsarbetet prioriteras särskiltI tillgång-

till lokal brottsstatistik. lokalaDe aktörerna skall aktuell ochen ges en
överskådlig bild brottslighetens fördelning, struktur och utvecklingav

tid inom det området.över egna

Satellitkonferensen

Satellitkonferensen brottsförebyggande arbete många positivaom gav
effekter. Kommittén har bl.a. kontakter med de regionalagenom

kunnat konstatera konferensen på håll blivitmångaarrangörerna att ett
för fortsatta aktiviteter på det brottsförebyggande området. Iavstamp

flera län har beslutat genomföra länsövergripande brotts-attman
förebyggande projekt till stöd för utvecklingen det lokala arbetet. Iav
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aktivt skall verkapolisenbeslutatlänspolismästamaandra län har att
råd i respektive länsbrottsförebyggandelokalabildandetför av

den videokassettockså kunnatKommittén harkommuner. attnotera av
används förmångatill kommunernasändeskonferensen ut avsom

utbildningsändamål.

utvecklingsarbeteochForsknings-3.3.3

brottsförebyggande sådantprojekt läggslokala sätt attettAtt upp
viktigt. Kommittén harkan utvärderasverksamheteneffekterna ärav

redanlyft fram viktenmed sökandediskussionerdärför i sina attav
till.utvärdering skalluppföljning ochhurinledningsvis planera
detproportion tillställas iutvärdering måstNaturligtvis har kraven på

verksamhetväldokumenteradbeviljas. ärEnekonomiska stöd ensom
möjligskallutvärderingför attförutsättningarna att extern varaenav

fåttdärförstöd harekonomisktbeviljatsi efterhand. Degöra som
skriftligaoch ingevälverksamhetendokumenteraförbinda sig attatt

BRÅ.tillellertill kommitténrapporter
finnsekonomiskt stödbeviljatsfemtedel de ansökningarI somaven

regel det sigangiven. Iforskningsanknytningform rörnågon omav
frånforskarehögskola/universitet,närliggandemedkontakter

BRÅ. oftastmedverkanForskarnasellerPolishögskolan avser
kartläggningsarbetetstöd iolika formerochutvärderingar somav

elevundersökningar.ellertrygghetsundersökningar
anlitande forskareförhindrenfrämstadeProjektledama att avanser

medkontakterförkanaleravsaknadochekonomibristandeär av
har intresseforskarevilkakunskapinteharhögskolorna. Man somom

få ibaradet Attuttryckernågoneller tagfrågomaför ensom
deframför alltansenlig tid. Detkräver äreller forskareprofessor en

de skall vändamedtycks ha problemmindre kommunerna vartsom
Stockholm påtalasiBrottsförebyggande Centrumockså frånsig, men

vilkensvårtStockholmsområdet hariprojekten att vetade lokalaatt
skall tala med.sig till ochskall vändainstitution manvemman

deochforskarnahindrandekan är attAnnat somvarasom
konkretvill haintressen. Deha olikaprojekten kanföreträder senare

forskarnamedanarbetetpraktiskai detforskningsinsatsennytta av
frånkommentarerFöljandefrämst.akademiskaden nyttansätter

belyserverksammapraktisktandraochför projektenföreträdare
Vipraktikerochmellan forskare ärAvståndet stort.problematiken:

för varandrasförståelsebristandeharspråk ochtalar inte samma
svårbegrip-ochoftaupplevsalsteryrkesroller. Forskarens tungasom
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vi genuint intresseliga for praktiker. När det gäller saknar ettoss
vi skickat signaler samarbete.från Högskolan, trots att om

regionala aktörer polismyn-projektledarnaNågra att somav anser
hjälpa till etableradigheter och kommunförbund skulle kunna att

mellan forskare ochkontakter och bidra till ökad samverkanatt en
kontaktperson/till stånd. formlokala projekt kommer Någon av

föreslåslösning.koordinator tänkbar Annat ärman som en somanger
lokala projekt kan fåökad information vilken hjälp samtsomom

universitet och högskolor iinformation kontaktpersoner på runt omom
landet.

Överläggningar ochmed företrädare för högskolor universitet

Överläggningarna intensivare kontaktersyftade bl.a. till bidra tillatt
diskutera vad kanoch praktiker och tillmellan forskare görasatt som

flerökad forskningsaktivitet platser iför stimulera till runtatt om
brottsförebyggande arbete.landet kring

problembilden.verkade ganska eniganärvarande forskarnaDe om
Brister ilokala arbetet generellt låg. finnsKunskapsnivân i det är sett
strukturen föroch samordningen arbetet iden lokala styrningen samtav

kunskaper både detområdet har bristfälligadetta. Aktörerna på när
uppföljnings-och metodfrågor. ochgäller brottsprevention Mät-

bristfälliga.för det brottsförebyggande arbetet Resurserärsystemen
genomföra undersökningardet gälleroch kunskap saknas när t.ex.att

ikartläggningsarbetet.och analysera dessa Externatrygghetsmätningar
mycket sällan.utvärderingar arbetet görsav

både for utvecklingenbehövs forskarstödForskarna ansåg detatt av
nämnde problem iutvärderingen dem.och för Manprojekten att ettav

tillväxtenkriminologer ochdet finns fådetta sammanhang ärattär att
institution i landet.bara kriminologiskfinnsliten. Det t.ex. en

tillkoncentrationen kompetensgeografiskaForskarna ansåg denatt av
projektperspektivetStockholmsområdet bekymmersam i överattär

också innefattarmöjlighet få forskarstödlandet bör hahela att som
kriminologisk kompetens.

Även perspektiven ibland skaparde olikaforskarna ansåg att
och intresseradepraktikerställer andra frågorproblem. Forskare ärän

olika skeenden.bakomförstå mekanismemasamband ochatt seav
demed problem och vadinriktade olikaPraktikema påär gruppermer

utbildningkvalificeradsatsning påför dem. ansågkan Mangöra att en
kanske skulle kunnaverksamma i kommunernatill deriktad direkt

är ibland uppstår.vems projektetminska de diskussioner somom
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behållamöjlighetdå få bättreforskare skulleochpraktiker attBåde
frågorna.perspektiv påolikasina

medverka iforskarnaförsamladedehosfanns intresse attDet ett
sigansågarbetet. Debrottsförebyggandelokaladetutvecklingen av

ochlokala aktörernadehoskunskapernaökabidra tillkunnabl.a. att
intresseradeocksåsamlas in. De attinformationrelevanttill avatt var

projekt.lokalautvärderingarmedverka iochförsöksprojektinitiera av
frågordennaförfler kunskapscentraansåg typForskarna att av

ochområdetforskningenstimuleraföri landetframmåste attväxa
kringbefintliga strukturerförinombör byggasdessaatt ramenupp
visatpå andraochsin forskning sättredan tidigaredem genomsom

inriktningtvärvetenskapligföreslog bredför området. Deintresse en
framhöllbrottsbrevention ochsituationellochsocialomfattar bådesom

dessauppgift förcentralutvärderingsforskning böratt som enses
centra.

bättreutnyttjasmåsteexisterandedebetonadeMånga att resurserna
forskareinstitutioner ochvilkabörkartläggningoch görasatt aven

skulleprojektlokalabiståfrågor.dessa Attintresseradeär avsom
ochstudenter C-uppgift förlämpligforskarna kunnaenligt vara en
ochhögskoloma/universitetenmellansamarbetetD-nivå. ansågMan att

BRÅ lämpligafönnedlandetgällerdetutvecklasmåste närt.ex. av
arbetsmetoder området.påutvecklandetochstudenteruppdrag till av

detskillnad mellanprincipiellnågoninte finnsframhöll detMan att
brottsförebyggande arbetetsocialtoch detarbetetsocialt förebyggande

därför insatsernaForskarna ansågforskningsmetoder.det gäller attnär
nätverkgäller dedetsamordnas bättreområden bör närpå dessa t.ex.

finns.som

samarbeteInternationellt3.4

ochminska brottslighetenkanrättsväsendet inteInsikten ensamtattom
utanförländerockså i mångavuxit sig starkharöka tryggheten

utanför denbrottsförebyggande insatserBetydelsen snävaSverige. av
medfler länder. likhetdärför allt Iunderstryks ikriminalpolitikens ram

olika imellanbrett samarbetedet iSverige betonas är ettatt grupper
stånd.komma tilleffektiva arbetet kanlokalsamhället det mestsom

brottsförebyggandekonferenserserieUnder 1990-talet har omaven
plats i Sverigeförsta i radenEU-länder. Denarbete togarrangerats av

förStorbritannien ståttHolland ochIrland,Därefter har1996. senastnu
nätverkbildandetfrån konferensemaresultatvärdskapet. Ett ettavvar

medlemsländerna harochbrottsförebyggande Varexperter. en avav
förförsta instansskall fungerakontaktpunktutsett som ensomen
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BRÅmedlemsländer. kontaktpunkt förfrån andrafrågor ärm.m.
Sverige.

anordnar olikabrottsförebyggande iNätverket mötenexperterav
Polissamarbetsgruppen inomoch sin verksamhet tillfrågor rapporterar

närvarande pågår samarbetsprojekt inom nätverketEU. För ett som
brottsförebyggandesammanställa goda erfarenhetersyftar till att av

manual.dvs. producera best practicesinsatser, att en
inom nätverketsSverige anordnade under år seminarium1998 ett

of responsiblebehandlade resolutionsförslag Elementsettram som
and läggas fram iprevention: Standards norms planerascrime attsom

FN.
europeiskadeltog under år 1998 i denländerna inom EUFyra av

Award.Crime Preventionbrottsförebyggande tävlingen European
projekt presenteradesoch länderna hade nominerat femVar somen av

London. Eftersom de svenska bidragenvid ceremoni i ett aven
förtävlingen Sverige står värdRinkebyskolan detär som somvann

kan förmodas betydligt fler länder kommerårs tävling.1999 Det attatt
viasvenska nomineringarna skall framdelta i årets tävling. De tas en

BRÅ.nationell tävling som arrangeras av
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vad gällersynpunkterochFörslag4

brottsförebyggandefortsattadet
arbetet

gäller detvadsynpunkterförslag ochlämnaskapitletavslutandedetI
vid sinaharKommitténarbetet. över-brottsförebyggandefortsatta

perspektiv.nivånslokalafrån denförsökt utgåväganden

utgångspunkterAllmänna4.1

för detframåtinneburithartvå årengångna stort stegDe ett
fler kommunerglädjande alltbrottsförebyggande arbetet. Det är att nu

ochförhindra brottförkrafternade lokalasamlauppgiftenaxlar attatt
efter denrådbrottsförebyggandelokalainrättaväljermånga attatt

brottsförebyggandenationellai det programmet.beskrivsmodell som
påinriktastidigaregradi högrearbetetockså änPositivt attär

förhållandevistillmöjligheternaökaråtgärder.situationella Detta
hållaförförutsättningviktigvilketresultat attoch positivasnabba är en

påhelhetssynanläggerlevande. Kommunernaengagemanget ennu
i detdelbrottmotverkandebörjarochproblemen som enavse

grund förtillliggertankegångarsäkerhetsarbetet. Deallmänna som
exempelframtiden intressantoch förbrariskhanteringkommunal är ett

detta.på
gåsikt skalldetförhoppningaringer attUtvecklingen attom

ökadbrottslighet ochinnebär minskadtrendbrottåstadkomma ett som
uppbyggnadsskede. Förfortfarande idockbefinnertrygghet. Vi ettoss

nivånationellfrånbrytas krävsskallutvecklingen intepositivadenatt
kunskaps-ekonomisktstöd såväloch tydligtsamlatfortsatt,ett som
förutsätt-polisenochkan kommunernalokala planetmässigt. På det ge

lokalt arbeteåtgärdsinriktatkraftfullt ochningar för ett
struktureratframdetfrivillig grundpå växer ettDet är mersom nu

inrättalagstiftningenviabrottsförebyggande arbete. Frågan attom
därmedharområdetpåsamordningsorganregionalalokala eller

förlorat aktualitet.sin
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Lokalt brottsförebyggande arbete4.2

vissa utgångspunkter för det fortsatta lokaladetta avsnittI anges
frågor hur kommunerna och polisen kanarbetet. Här ocksåtas upp om

lokala arbetet den nationella nivåns stödbidra till utveckla det samtatt
till arbetet.

Utgångspunkter fortsatta lokala arbetetför det4.2.1

bildas gäller utveckla arbetet medde organisationerFör attsom nu
prioriteringarna,lokala problem- och resursinventeringar, tydliggöraatt

brottsförebyggande åtgärder,i konkretaomsätta attatt programmen
grundvalfölja verksamheten vidareutveckla den påsamt att avupp

erfarenheter. Vägledande för fortsatta arbetet kangjorda det att:vara

utifrån lokala problem-Strategi, prioriteringar och åtgärder bestäms0
och resursinventeringar och i samråd mellan inblandade parter.

vikt läggs resursinventeringama.Stor vid problem- och0

medborgerliga betonas i högre utsträckning.Det engagemanget0
Planering genomförande genomförsoch åtgärder så långtav som
möjligt i samråd och tillsammans med dem berörs åtgärder-som av

Grannsamverkan, självförvaltning och kooperativt arbetena. som
syftar till i bostadsområdenaöka tryggheten och trivselnatt
uppmuntras.

brottsförebyggandeDe ökad konkretion. I0 programmen ges
där så möjligt bl.a. skall lösaärprogrammen anges somvem

uppgiften, inom vilken tid den vilkaskall lösas och resurser som
för ändamålet. I också hur uppföljningenavsätts programmen anges

skall gå till och vilka utvärderingsinsatser kommer vidtas. Iattsom
in organisationemas policy inom principiellt viktigatasprogrammen

fysiskaområden den översikts- och detaljplaneringen ellert.ex.som
frågor serveringstillstånd.om

Konkreta handlingsplaner i anslutning tillgörs nära att0 upp
utarbetas. lokala organisationernaDe till deattprogrammen ser

uppgjorda och handlingsplanema fullföljs.programmen

lokalaDe organisationerna ökad tyngd och De lokalastatus.0 ges
brottsförebyggande råden eller motsvarande organisationer ges
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väsentligtfrågorikommuneninomremissinstansstatus avsom
arbetet.brottsförebyggandeför detintresse

deför lösaandrapersonella ochtillräckliga attDet avsätts resurser0
anförtrosorganisationerna. Delokaladeläggs påuppgifter somsom

ochtydligt uppdragsamordna arbetetuppgiften ettatt ges
arbete.för sittstödfullaledningens

Kommunernas bidra tillmöjligheter ett4.2.2 att

utvecklat lokalt arbetemer

skallarbetetbrottsförebyggandedetförförutsättningEn att
kommunerna.prioriterastydligtdetbrautvecklas på ärsätt attett av

brottsförebyggandedetsamordnaefterbör strävaKommunerna att
drogförebyggande arbetet. Kommu-alkohol- ochmed detarbetet

ipersonalskolansi dagutsträckningbör i änstörre engageranerna
angeläget kommu-ocksåarbetet.brottsförebyggande Det attdet är

lagöverträdare.medarbetetmetoder förutvecklar unganyanerna
brottsförebyggandedebeaktautsträckningibörKommunerna större

föreslårKommitténbebyggelseplaneringen.ochi stads-aspekterna
ochinformations-fortsattuppdragiBoverket attatt genomges

påarbetestödja kommunernasochstimulerakunskapsspridning
omrâdet.

rollledningenpolitiskaDen

dendetvisarlokala arbetetdet ärfåttkommittén attbildDen av
planet harlokaladetpå störstkommuneninomledningenpolitiska som

brottsförebyggandedetiintensitetenkraften ochpåverkamöjlighet att
brautvecklas påskallverksamhetenför ettförutsättningarbetet. En att

besluten,övergripandedekommunfullmäktige atti regel tarär attsätt
i arbetetsigpersonligenpolitikerandrakommunalråd och engagerar

arbetet.föroch avsättsatt resurser
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Samordning det brottsförebyggande arbetet och det alkohol- ochav
drogförebyggande arbetet

koppling mellan brottsförebyggande arbete ochfinnsDet näraen
alkohol- och drogförebyggande arbete. andraKommunerna, ävenmen

drogförebyggande arbetetlokala aktörer, det alkohol- och som enser
central del i brottsförebyggande verksamheten. del kommunerden En
bygger delar sina brottsförebyggande på åtgärderstora program somav
syftar till minska det alkohol- och drogmissbruk kan relaterasatt som

lokaltill brott. därför det vikt påKommittén äratt stor att mananser av
diskuterar relationen mellan det förebyggande arbetet dessanivå

samordnarområden och i möjligaste mån insatserna.

arbetet lagöverträdareUtveckling metoder för medav nya unga

socialtjänstlagen denförarbetena till de ändringar genomfördes iI som
januari framhålls det viktigt med tidiga insatser i syftel 1998 äratt att

förhindra eller i fall begränsa utveckling hos barnvart en ogynnsam
ungdomaroch och arbetet med utveckla vård och behandlingatt att av

kommit in i kriminell utveckling betydelse. Detär storunga som en av
slås också fast ungdomar begår brott skall samhället snabbtnäratt
ingripa med tydliga, konsekventa och konkreta åtgärder varvid betonas

huvudansvaret för dessa åtgärder ligger socialtjänsten prop.att
1996/97:124 54.s.

viktigt metoder utvecklas för arbetet medDet är att nya unga
lagöverträdare. principer angivits i det återgivna uttalandetDe som ur
förarbetena till ändringarna i socialtjänstlagen bör vägledande förvara
detta arbete. Resultatet och utvärderingama försöksverksamhetemaav
med medling familjerådslag föroch brottslingar och det därpåunga
följande analysarbetet kan väsentliga bidrag till utvecklingenantas ge

adekvata förmetoder arbetet.av nya

Skolans brottsförebygganderoll det arbeteti

Skolan familjen,vid sidan den kanske viktigaste förär, av arenan
brottsförebyggande insatser. den enda samhällsinstitution därDet är
alla, bakgrund, intressen eller undervärderingar längre tidoavsett
vistas under former och med förgemensamma gemensamma normer
den dagliga verksamheten. Skolan har möjligheter barn ochstora att ge
ungdomar förutsättningar för positiv social integrering i samhälleten
vilket i grunden brottsförebyggandehar effekter.
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goda förutsätt-målkursplanemasochläroplanemasGenom ges
fastslårStyrdokumentenarbete.brottsförebyggandeaktivtförningar ett

ochrollviktiguppdrag harför sittskolan inom normsomenatt ramen
social kompe-godtillelevernahjälpaoch förvärdeförrnedlare att en

praktikenif°ararbetedetta avgörsoch kvalitetomfattningVilkentens.
brottsförebyggandei detrollskolansFöroch lärare.skolledare attav

övrigochlärarebehöverutvecklasochförtydligasskallarbetet
brottsprevention.ifortbildningpersonal få

undervisnings-lämpligtpåtillgångengjortsgenomgångDen avsom
deträttsprinciperoch devärderingarochskolanmaterial för normerom

gällerdetbild. Närvarieradvilar påsamhälletsvenska ger en
delhelfinnsvärderingarochundervisningsmaterial ennormerom

värderingar,behandlasDessutomframtaget.materialsärskilt normer,
Minstreligionsundervisningen.basläromedel förietikochmoral

pedagogiskdelhelocksåfinnsbarnen. Detsmåför dematerial finns en
dematerialgällerdetområde. Närdettainomför lärare omlitteratur

dettaåterfinnspåvilarsamhälletsvenskadeträttsprinciper som
finnssamhällskunskap. Därutöverbasläromedleniframförallt om

avsnittgymnasiekurser. Deför vissaböckerspecialinriktadefånågra
ochomfattningimycketvarierarochlagbehandlar rättsom

iutgångspunktsin ettmaterialingetfinns tarutformning. Det som
utvecklingeniskolanbiståperspektiv. Förbrottsförebyggande att av

underlättarutvecklasmaterialbörrollenbrottsförebyggandeden som
undervisningeniaspekternabrottsförebyggandedeintegreringen av

olikainom ämnen.
naturligt sättmöjligheterunika etthar attskolanochFörskolan

ungdomar.ochbarnallatillföräldrarmedkontaktergodaskapa
Ocksåutvecklas.börföräldrarförmötesplatsnaturligFunktionen som

utvecklas.behöverövrigtinärsamhälleochskolamellananknytningen
påellerskolaninträffar påbegårungdomarde brottMånga somav

bidramöjlighetergodaSkolan har attskoltid.underplatserandra men
godutövaområde attpreventionenssituationella t.ex. enden genompå

Skolornahâltimmar.ochunderaktiviteter rasterelevernastillsyn över
ochförebyggaförhandlingsprogram atthaskyldigaidag ettattär
ochmobbningbehandlingkränkandeformerallamotverka somav

börSkolornaanställda.ocheleverblandbeteendenrasistiska
skolk.motverkaochförebyggaförmetoderutveckla attliknande sätt
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Brottsförebyggande åtgärder samhällsplaneringeni

Kommunernas roll brottsförebyggare det gäller utformningennärsom
den fysiska miljön har blivit tydligare. I Boverkets Brott,av rapport

bebyggelse och planering Boverket 1998 finns utförlig redovisningen
vilka möjligheter står kommunerna till buds på området. Avav som

framgår kommunerna inomrapporten för gällandeatt lagstift-ramen
ning kan beakta de brottsförebyggande aspekterna såväl i översikts-
planer och detaljplaner i enskilda ärenden tillstånd ochsom om
kontroll. En grundläggande förutsättning kommunernaär att gör
policyuttalanden i sina Översiktsplaner.

Utformningen den fysiska miljön kan ha betydelse förstorav
förekomsten brott. Det viktigt vi inte skaparär miljöerattav som
inbjuder till brott. gällerDet såväl allmänna platser i vårasom
bostadsområden. Kommunerna bör därför utnyttja de möjligheter som
finns beakta de brottsförebyggandeatt aspekterna vid utformningen av
den fysiska miljön.

I takt med det brottsförebyggande arbetetatt utvecklas har
kommunerna börjat uppmärksamma dessa frågor. Det ochärnu ett nytt
komplicerat arbetsområde där många olika intressen skall balanseras.
Kommunernas roll därför svår. lokalaär De brottsförebyggande
organisationerna kan på det lokala planet spela viktig roll för atten ge
genomslag för frågorna. Det krävs också tydligt stöd från centralett
nivå. Det angeläget Boverketär fortsätter aktivtatt sprida kunskaperatt
på området. Det krävs bl.a. riktade informationsinsatser till alla landets
kommuner. Det behövs informations- och kunskapsmaterialett

efter svenska förhållanden.anpassat kanDetta med fördel bestå av
handböcker och checklistor det slag i Boverketsomnämnsav som

Kommittén föreslår Boverketrapport. i uppgiftatt attges genom
fortsatt infonnations- och kunskapsspridning stimulera och stödja
kommunernas arbete området.



47arbetetbrottsförebyggandesynpunkterochFörslag1999:61SOU

tillbidramöjligheter ettPolisens att mer4.2.3

arbetelokaltutvecklat

lokalteffektivtkanpolisenfrånstöd ettaktivtochtydligtUtan ett
bl.a.börPolisenstånd.tillkommaintearbetebrottsförebyggande

statistisktnödvändigttilltillgångf°arkommunernaför attsvara
ocksåbörPolisenbrottsutvecklingen.ochbrottslighetenmaterial om

i detuppgifterpolisensviktigtDetanalysarbetet. attärdel iaktivta
ibör ävenKommunernapreciseras.arbetetbrottsförebyggande

styrningenlokaladenpåverkamöjlighet avfortsättningen attges
polisen.

arbetetbrottsförebyggandelokalatill detstödPolisens

lokalteffektivtkanpolisenfrånstöd ettaktivtochtydligtUtan ett
bl.a.börPolisenstånd. etttillkommaintearbete gebrottsförebyggande

börPolisenproblembilder.lokalaframmedarbetettillstöd att taaktivt
statistisktnödvändigttilltillgångfårkommunernafördärvid attsvara

ocksåbörPolisen tabrottsutvecklingen.ochbrottslighetenmaterial om
kunskapenbästadenharpolisenDetanalysarbetet. äridelaktiv som

lagöverträdama.ochbrottslighetenom

detarbetsuppgifter ipolisenspreciseramöjligheterUtökade att
arbetetbrottsförebyggande

börpolisenuppgifterkonkretavilkagällerdiskuterad frågaständigtEn
någotinteLagstiftningenarbetet.brottsförebyggande geri detförsvara

Rikspolis-därför attintresse ärpunkt. Avdennabesked påklart
preciserabemyndigats stats-1999 attjanuariden 1fr.o.m.styrelsen

utvecklingengällervadpolisverksamhetenförambitionermaktemas
Rikspolisstyrelsenarbetet.brottsförebyggandedetförbättringenoch av

slagit fast1999år attförplaneringsförutsättningarkompletterandeihar
irollpådrivandeochaktivintarpolismyndighetemaviktigtdet enattär

skallarbetedettaocharbetetbrottsförebyggande attlokaladet
problemanalyser.systematiskaochrelevanspolisiärkännetecknas av

utvecklagällerdetroll attstyrelsens närRikspolisstyrelsen attnämner
undertydligareblikommermål attstatsmaktemaspreciseraoch

2000.verksamhetsåret
fulltpolismyndighetersamtligasjälvklartdet attKommittén somser

lokala brotts-detbyggaansträngningar attkommunernas uppstöttarut
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förebyggande arbetet. finnsDet möjligheter preciseranärmareattnu
vilka uppgifter polisen skall för i det lokala arbetet. Kommitténsvara

det vikt dessa möjligheter tillatt är stor att tasanser av vara.

kommunalaDet inflytandet polisens verksamhetöver

Vid årsskiftet genomfördes ändringar i polislagen gäller polisenssom
Till grund för lagändringama låg bl.a. Polislednings-styrsystem.

kommitténs betänkande Styrningen polisen SOU 1998:74. Genomav
lagändringama upphörde Länsstyrelsens för polisverksamheten iansvar
länet. Polisstyrelsen skall i fortsättningen för pols-ensam ansvara
verksamheten i länet. varjeI län skall finnasbara polismyndighst.en
Regeringen skall ledamöterna i polisstyrelsen. Tidigare valdesutse
styrelsens ledamöter, länspolismästaren och biträdande länspol.s-utom

kommunfullmäktige polisdistriktetmästaren, omfattade endastav om
kommun och landstingsfullmäktige. förarbetenaAv till ieen annars av

ändringar genomfördes vid årsskiftet framgår till ordförande iattsom
polisstyrelse bör med bred politisk förankring iutsesen en person

polismyndighetens område och övriga ledamöter bör lokalhaatt
förankring och sammansättning speglar de politiskaen som
styrkeförhållandena i myndighetens område i riksdagsvalet.

Polisstyrelsen får inrätta eller flera polisnämnder för underatten
styrelsen leda polismyndigheten inom den eller de delar polis-av
distriktet styrelsen bestämmer. Möjligheten inrätta polisnämn-attsom
der infördes den januari1 för1991 bredda den demokratiska baser iatt
polisverksamheten fler lekmän bereddes tillfälle delta iatt attgenom
berednings- och beslutsprocessen vid polismyndigheten. Enligt
budgetpropositionen för 1999 utgiftsområde 4 Rättsväsendet bör det
bara aktuellt inrätta polisnämnder vid deatt polis-vara stora
myndighetema prop.1998/99:1 55.s.

finnsDet endast polismyndighet i varje län. Samtidigt minskarnu en
antalet polisnämnder. Detta, med ledamöterna isammantaget att
polisstyrelsema på central nivå, innebär risk för detutses attnu en
lokala inflytandet på polisverksamheten minskar. Särskilt kan
minskningen antalet polisnämnder gå kommunernasöverutav
möjligheter påverka arbetet. Det viktigt kommunernaatt är iatt även
fortsättningen möjlighet påverka den lokala styrningenattges ev
polisen. Minskar det kommunala inflytandet kan uppstå avstårdett
mellan polisen och de kommunala företrädarna på sikt kan komnasom

effektiviteten i det lokalaatt över brottsförebyggandeut arbetet.
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lokalatill detNationellt stöd4.2.4

arbetetbrottsförebyggande

brottsförebyggandebetydelse för det arbetetavgörandeDet attär av
ytterligare tid.ekonomiskt stöd kvarstårmöjligheterna till en

detta bör finnasför stödstartbidrag inomMöjligheten fåatt ramen
stödja uppbyggnadensyftar tillprojektkvar. Regionala att avsom

stöd.fortsättningsvis kunna fåocksålokala arbetet bördet
prioriteras. behövs bättreområden bör DetStorstädemas utsattamest

brottsförebyggandeförstödformer finnsdeinformation somom
områden.och näraliggandearbete

BRÅ stöd tilluppgift fördela ekonomisktkommitténshar tagit attöver
ändamåloch för detta 7,2disponerarbrottsförebyggande arbete

mycket under de kommande tvåoch lika1999miljoner kr under år

aren.
sig fortfarande ibefinnerbrottsförebyggande arbetetDet ett
stöd finns riskekonomisktfortsattuppbyggnadsskede. Utan storett en

fådet finnas möjlighetDärför börlokala arbetetdet attstagnerar.att
det rimligtKommitténytterligare tid.ekonomiskt stöd ännuattanseren

startbidragsliknandemed bidraglokala arbetettid stimulera det aven
främstgenerell karaktär ligger värdetkaraktär. Eftersom bidraget är av

stimulans ocharbetet allmäni det det lokala uppmuntran.att enger
storstadsregionema införstårpolisledningama iochKommun- en

brottsförebyggandedetgäller byggadetsärskild utmaning när att upp
BRÅ särskilda medel-tilldelatsstatsbudgeten för år 1999har iarbetet.

BRÅdettastorstäderna i arbete.stödjaförl0 miljoner kronor att-
främja lokalasyftar till detprojektpåkommer attatt satsa som

bostadsområden.i storstädernasbrottsförebyggande arbetet utsattamest
BRÅ speciella förhållandendeinledningsvis belysakommer att som

utvecklaformer försökalokala initiativ,försvårarhindrar eller attsamt
bostadsområdena.arbetet ibrottsförebyggandeför detengagemang

Även till regionalastöd kunna utgåbör ekonomisktfortsättningsvis
arbetet.det lokalauppbyggnadenför främjasatsningar att av
viktigaregionala nivån hardenprojekten visarErfarenheterna från att

lokalaoch stödja detinspireradet gällerfunktioner fylla när attatt
lyfta framlänen kaniPolismyndighetemaarbetet. attgenom

åstadkommamöjligheternaväsentligt påverkarollnärpolisens ettatt
brottsförebyggande arbete. Detoch effektivt lokaltuthålligtlångsiktigt,
ekonomiskt stöd verkar hakombination mediregionala stödet storett
medelstorai mindre ellerutvecklingenbetydelse för orter.
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uppföljning och utvärdering skärpas i takt medKraven på måste att
BRÅdet brottsförebyggande arbetet utvecklas. har den kunskap san

krävs för de erfarenheter står vinna de projekttill attatt ta vara som ur
får bidrag. professionellt stöd förutsätter bl.a.ekonomiskt Ettsom

redan planerings-möjlighet till utvärdering där projekten påextern
och andra.stadiet kan få kvalificerad hjälp från kriminologer

finnsSom flera tidigare påpekats i dennagånger närarapport en
koppling brottsförebyggande arbetet och det sociala arbetet,mellan det

drogmissbruk.särskilt det arbetet alkohol- och Inomförebyggande mot
finns utbud organisationsstöd ochdet området ett stortsenare av

olika aktörer central nivå.projektbidrag olika former och fråni
SamordningStatskontoret i sin drogerkonstaterar rapport, mot -

alkohol- ochkartläggning skiss till myndighetsstruktur påoch ny
tilldetta bl.a. ledernarkotikaområdet Statskontoret 1998:22, attatt

olika håll,informationsflödet uppifrån kommer från många är
fullt fältet. Vidaresvårtillgängligt kan tillgodogöras påoch inte ut att

det för defördelningen medel splittrad svårtstatliga så ärär attav
framförhållning för sin planeringlokala aktörerna få överblick ochatt

förgällande för dem söker stödDessa problem sig ocksågör somnu
satsningar brottsförebyggande arbete. får bl.a. till konsekvenspå Detta

BRÅlokala projektdel de ansökningar stöd tillatt somen av om
centralakunde riktats till andrahanterar lika gärnanumera

myndigheter.
brottsförebyggandestödfonner finns förInformationen de somom

förbättras.arbete och näraliggande områden behöver Ett sätt att
BRÅ:s finnsPå webbplatsförmedla sådana information via Internet.är

stöd området.myndigheter förmedlar på Detlänkar till andrat.ex. som
utveckla samordningenfinns dock behov ytterligareett attav
brottsförebyggande arbeteområdet. samrådsgrupp kring lokaltDen

BRÅ plattformtill kan lämplig förinitiativettagit vara ensom
utvecklingsarbete läggas Tillsådant kandiskussioner hur ett upp.om

organisationer ochhar för centrala myndigheter,företrädaregruppen
bjudits in.universitetsinstitutioner

Kunskap och kompetens4.3

brottsförebyggandeGrundläggande utvecklingen det lokalaför av
godaskall involveras i arbetet och besluten hararbetet deär att som

Kommittén därförkunskaper området. hardet brottspreventivapå
åtgärder syftar till öka kunskapernaprioriterat projekt och att omsom

gällerpositiva utveckling skett detbrottsprevention. Den närsom
brottsförebyggande arbetet medför ökatutbyggnaden det lokala ettav
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grundläggandetillägnar sigallt flerfaktumkunskaper. Det attbehov av
förökat intressedessutombrottsprevention ettikunskaper genererar

kunskaper.fördjupade

Utbildning4.3.1

för kommunernaunderlättanivå kanregionalstöd påsamordnatEtt
metodutveckling,kunskapsuppbyggnad,behoventillgodoseatt av

finnsforskningsvärlden. Det ettmedkontakterocherfarenhetsutbyte
nivå.akademiskutbildningbrottsförebyggandebehovfortsatt av

områdetbrottspreventivadetutbildning pågrundläggandeBehovet av
brottsföre-involveras imänniskorflerallt eftersomökakommer att
brottsföre-lokaladetutvecklingenstödjabyggande arbete. För att av

fånivånlokalaför denunderlätta attviktigtdetarbetetbyggande attär
Informationutbildning.grundläggandekvalificeradtilltillgång om

beskrivningmedtillgåfinnsföreläsarekvalificeradevilka att avensom
möjligheteröka kommunernas attspecialitéerderas sätt attettvore

brottspreventivadetinomutbildninggrundläggandeanordna bra
området.

projektbrottsförebyggandelänsövergripandepågårdetde län därI
generelltdär ocksåharochlivaktigtarbetetlokaladet mestär mansom

regionalaverksamheten. Detutvecklingenilängrekommitsett av
dessariktning.önskad Iiutvecklingtillstimuleraalltsåstödet tycks en

lokalademedarbetarfinns i dag attlän gesompersoner
ochkartläggningutbildning,medhjälprådenbrottsförebyggande
kanutvecklingsarbetetillstödregionaltsådantproblemanalyser. Ett

kunskapsupp-behoventillgodoseför kommunernaunderlätta att av
medkontakterocherfarenhetsutbytemetodutveckling,byggnad,

forskningsvärlden.
lokaltkunskaperfördjupadetilltillgångfåfler kanAtt om

utbildningssatsningden görsbrottsförebyggande arbete som nugenom
mycketBRÅ kommitténinstitutionenKriminologiskaoch somserav

nivåakademiskutbildningfinnsväsentligt detvärdefullt. Det är att
ochkommunerMångabrottsprevention.inriktar sigsärskiltsom

möjlighetersig hadock intekommer attenskilda arbetstagare att anse
för såekonomisktochtidsmässigtkrävs,deavsätta ensomresurser

utbildning 40omfattande poäng.som
därförbehöverakademisk nivåomfattande kurser påmindreOckså

högskoleutbildningtillfler möjligheterförtill ståndkomma att ge
lösningarflexiblahittaviktigtocksåområde.detta Det är att som
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tillgodoser behovet sådan utbildning för aktörer i alla komntunerav
geografisk belägenhet.oavsett

Information4.3.2

Bra material och kontinuerlig information brottsförebyggandeom
frågor viktigt för den lokala verksamheten. Information vadär om som

BRÅ,händer på departementet, på universitet och högskolor, vilkapå
avskrifter och intresse publiceras och vilka konferenserrapporter som

på gång värde för den skall dedriv:är är stortsom av som
brottsförebyggande frågorna i lokal samverkan. Viktigast vadären som
händer nationellt också internationellt arbete intresse. Detärmen av
gäller bl.a. samarbetet området och informationinom EU på om
möjligheterna EU-projekt och från för dennatill medel EU typ av
verksamhet.

BRÅ:s information har förutsättningar blisatsning på via Internet at
den samlade informations- och kunskapsbank de lokala aktörernasom
behöver arbete.stöd för sitt Vid sidan utvecklande:som om av
Internettjänsten med fram tips- och förpågår arbetet idébolatt ta en
lokala brottsförebyggare. kommer värdefullt stöd til deDenna att ge

BRÅpraktiskt verksamma. kommer också fortsätta utgivningenatt av
nyhetsbrevet Loopen.

Lokala kartläggningar4.3.3

På nationell utformas modeller eller instrumentnivå bör lansom
kartläggningsarbetet.användas i det lokala angelägetDet letär att

BRÅutvecklingsarbete pågår inom med syfte göraattsom
statistiken anpassad till den lokala nivåns behov, utvecklasmera
vidare. kategoriseringen vid inrapporteringenKvaliteten på brottav

ökar.måste höjas så tillförlitligheten i statistikenatt

förutsättning för problemorienterat lokalt brottsförebyggandeEn att ett
arbete skall få avsedd effekt bygger på problem-detär att noggrannen
och risken felaltigaresursinventering. Görs inte detta är stor att

felprioriteringar onödigt dubbelarbete uppstår och åtgärdergörs, attatt
vidtas. Inventeringar och kartläggningar kan på många olikasättgöras
och det betydelse väljer metoder och instrumentär stor attav man ;om

väl avpassade för ändamålet.är
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problembilden kanlokaladenkartläggningmedSyftet varaaven
och hurför brottutsatthetbefolkningens tryggaflera. Att mäta

centrumkämorstädernasibostadsområdena,isigkännermänniskor
förutgångspunktviktigkommun,andra delar utgöroch i enenav

kan analysVidarearbetet.brottsförebyggandeprioriteringar i det aven
vanligtbrottomständighetervilka görpåpekaresultaten som

visseller vidvissplats, ivissförekommande på engruppenen
arbetetbrottsförebyggandedet atthandlarMånga gångertidpunkt. om

omständigheter.dessajustpåverka och ändra på
vidjämförelseför tjänaanvändasocksåkanKartläggningen att som

önskadhaftvidtagitsåtgärderhuruvida deutvärdering somaven
effekt.

deinventeringinnehållaocksåkartläggning börEn aven
aktörerlokalsamhället. Definns ibrottsförebyggande somresurser som

kantrygghetenoch ökabrottslighetenminskabidra tilloch villkan att
får tillfälledeinvolveras attkartläggningsarbetet attiredan gegenom

polisen,andraocksåviktigt ändetsituationen. Härsin bild är attav
kommeraktörersjälvskrivnamindreellersådanaochkommunen mer

kartläggninggenomfördvälErfarenheternatals.till säger att aven
lokalsamhället,finns i utgördeochproblembilden ensomresurserav

arbete.brottsförebyggandeeffektivtförviktig bas ett
kartläggningsarbetei detkvalitetenvarierardetSom är somnu

lokala arbetet. Föri detåtgärder attbeslutengrund förtillligger om
tillmetoder stårvilkakunskaperhaval måsterättgöra somomman

medförenadenackdelarrespektiveför- ärvilkaförfogande och som
dettapåkunskapenökabehovfinnsmetod. attvarje Det stortett av

påhållerarbetebrottsförebyggandelokalthandbok iområde. Den som
området.BRÅ funktion påviktigfyllakommerutarbetas inom attatt en

läggasarbetet kanhurpåbeskrivningarinnehållakommer uppDen att
situationer.i olikatillkan gåkonkret vägahuroch tips på man

gällerdetresursinventeringaroch närproblem-specifikt för
påsiktedatapåtillgången tararbetebrottsförebyggande är som

nationellt.ochregionaltlokalt,brottsutvecklingenochbrottsligheten
idet allmänttydertill dem settenkätenpå attKommunernas svar

informationstatistiskkontinuerligintressefinns omkommunerna ett av
de kommunergällerdetNäri kommunen.brottsutvecklingenochbrott

byggafärd medistårlokala aktörerandra attmedtillsammans uppsom
nationella brotts-detdet slagbrottsförebyggandelokalt somett av

påtagligt.mycketbehovdettasikteförebyggande ärprogrammet tar
anmäldakriminalstatistikofficiellfinns1996med årFrån och om

allaomfattaranmälda brottStatistikenkommunnivå. överpåbrott
Avpolisen.registreradeblivitochbrottanmältshändelser avsomsom

uppgifterdestatistikentillförlitligheten ärför attbetydelse somstor av
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förs in i polisens datasystem för registrering polisanmälningar, RARav
Rationell anmälansrutin, så långt möjligt exakta. finnsHär i dagär
brister, bl.a. saknar tio anmälningarna s.k. kommun-över procent av
kod, vilket innebär intedet finns uppgifter i vilken kommun iatt om
länet brotten begåtts. Kvaliteten på kategoriseringen vidbrottsom av
inrapporteringen höjasmåste så tillförlitligheten i statistiken ökar.att

Det angeläget den officiella rättsstatistiken så långt möjligtär att
tillgodoser de behov finns bland de lokalt arbetar medsom som

Åtkomstenbrottsförebyggande arbete. lokal aktuell brottsstatistik ärav
viktig. behövsDet snabbare och enklare lösningar de finnsän som
idag. Målsättningen bör användarna kan få ochaktuellattvara en
överskådlig bild brottslighetens fördelning, struktur och utvecklingav

tid inom det lokala området.över egna
Kriminalstatistiken på området bör därför utvecklas ytterligare för

den lokala nivåns behov information. behövermöta Den ocksåatt av
tillgänglig för jämförelser mellan kommunergöras mer genom

utvecklande nyckeltal. Det angeläget det arbete pågårär attav som
BRÅinom med syfte statistiken anpassad till den lokalagöraatt mera

nivåns behov, utvecklas vidare. Detsamma gäller det arbete pågårsom
inom utvecklaRPS med förmetoder kunnaatt att presentera
brottslighetens geografiska fördelningen med hjälp digitala kartor.av

4.3.4 Forsknings- och utvecklingsarbete

förbättraFör det vetenskapliga stödet till metodutveckling,att
uppföljning, utvärdering och kvalitetsarbete inom den lokala brotts-
förebyggande verksamheten bör långsiktig strategi utvecklasen
nationell nivå. lokala brottsförebyggande aktörernaDe behöver
utveckla långsiktigt samarbete med universitet och högskolorett
inom den regionen. skulleDet kunna lämpligt berördaattegna vara
forskningsråd samlad beskrivning den rådsfmansieradegör en av
brottspreventiva forskning pågår. Forskningens resultat behöversom

ökad spridning.ges

För den brottsförebyggande bliverksamheten skall effektiv ochatt
framgångsrik måste den bygga ochpå kunskap beprövad erfarenhet.

gällerDet kunskaper brottsligheten, dess orsaker och konsekvenser,om
olika insatsers brottsförebyggande effektivitet återstår fort-Detetc.
farande mycket det gäller kunskaperöka våra på dessagöra näratt att
områden. utvärderingSystematisk lokala projekt bör därför kommaav
till stånd i högre utsträckning idag. Erfarenheterna från deän senaste
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ofta svårtvisar detverksamhetkommunal ärinombesparingar attårens
problematiska tider.ekonomisktiförebyggande arbetethävda detatt

utvärderas.förebyggande insatserviktigtsärskiltDärför det attär
Därförkomplicerat.åtgärderbrottsförebyggande ärUtvärdering av

till hjälp fråntillgångkan fåprojektenlokalaangeläget dedetär att
bl.a.förutsättningar förbättreskapaprofessionella forskare. För att

gäller uppläggningdetstödocksåutvärderingar behövs när av
metodutveckling.ochuppföljningprojekten,

det brottspreven-inomverkarfå forskarerelativtidagfinnsDet som
fåmöjligheterprojektensde lokalabegränsa attvilket kanfältettiva

kostnaderförhållandevis högaforskningsstöd. Detilltillgång som
kunskapbristandeforskare innebäretableradeanlitande samt varomav

faktorer.begränsandeandrafinnsforskningskompetenslämplig är
forskaremellanrelationeryrkesmässigaupparbetadeAvsaknaden av

emellan.democh förståelsenkommunikationenförsvårarpraktikeroch
lokalaiför deltaD-nivå intresserasochpå C-studenter attflerKan

flerbidra tillkunnapå siktskulle dettaprojektbrottsförebyggande
forsknings-tillfå tillgångocksåskulleProjektenområdet.påforskare

anlita.sig ha rådskullekanske inte attdekompetens anseannarssom
brottsföre-de lokalautveckling behöversådanunderlättaFör att en

medlångsiktigt samarbeteutvecklapåbyggande aktörerna ettattsatsa
regionen.deninomhögskolorochuniversitet egna

brottspreven-detforskning inomutvecklandetstimuleraFör att av
behöverspridning,geografiskomfattningtillvälfältet, såtiva som

intresseradeforskaremellanlandet ärnätverk utvecklas över avsom
frågor.dessa

uppföljning,metodutveckling,tillstödetvetenskapligaDet
verksamhe-brottsförebyggandelokalakvalitetsarbete iochutvärdering

sådantutvecklingstrategi förlångsiktigförbättras. Enbehöver avter
nationell nivå.påbör framstöd tas

forskningsprojekt,vilkainformationsamladidag ingenfinnsDet om
bedrivs. Detområdet,brottsförebyggandeför detbetydelse somav

samladforskningsrådberörda görlämpligtskulle kunna att envara
forskningbrottspreventivarådsfinansieradedenbeskrivning somav

pågår.
pågårutvecklingsarbeteochforsknings-detfrånResultaten som
andraochprojektenlokaladesådantspridas på sättmåste attett

BRÅ idagredandel dem. ettgörkanenkeltintresserade ta av
Myndighetenområde.forskningsinformationenspåbetydande arbete

ökarvilketinformationIntemetbaseradesinutvecklapåsatsar nu
intressantaföralättillgängligtsamlat och sätt utpåmöjligheterna ettatt
möjlighetf°arverksamhetdennaangelägetforskningsresultat. Det är att

behöver.lokala nivåndeninformationsstödtill detutvecklasatt som
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4.4 Särskilda frågor

dettaI avsnitt diskuteras vad kan inom det brottsföre-görassom
byggande arbetet för minska återfallen i brott näringslivets rollatt samt
i det brottsförebyggande arbetet.

Återfallskriminella4.4. l

lokalaDe brottsförebyggande organisationerna bör utveckla
samarbetet med de lokala kriminalvårdsmyndighetema. Det är
viktigt de också samarbetar med de delar frivillig-att närmare av
sektorn insats på området, särskilt degör organisationersom en som
arbetar med frigivna från fängelse.

relativtEn liten andel alla brottslingar står för delstorav av
brottsligheten. Risken för den enskilde kriminella återfalla iatt
brottslighet Samarbete mellan berördaär tyvärr myndigheter förstor.

minska återfall i kriminalitet därföratt central uppgift förär deten
brottsförebyggande arbetet.

De intagna i fängelser har oftastär mycket allvarligapersoner som
sociala problem. situationDeras vad gäller arbete, bostad, försörjning
och missbruk klart för befolkningen iär övrigt.sämre än Många är
också arbets- och bostadslösa i samband med frigivningen.

Risken för återfalla i brott hänger med vilkenatt socialsamman
situation den frigivne kommer till. Desto bättre möjligheter vad gäller
bostad, arbete, försörjning och hälsa desto chanserna tillstörre socialär
återanpassning och rehabilitering.

Allt färre i fängelse under år. Fängelsestrafftaspersoner senare
har till viss del elektronisk övervakning.ersatts Det måste självfalletav
betraktas positivt det går finna former där allt fleratt attsom personer
kan avtjäna sina straff i andra former inom fángelsema. Det inteän är
omöjligt straff i former kommeratt öppna öka i framtiden.att
Därigenom kan brottslingar straffas till betydligt lägre kostnad ochen
fängelsets negativa skadeverkningar kan också undvikas. Samtidigt
ställer denna utveckling till viss del krav på samarbete ochnya samsyn
mellan berörda myndigheter.

Samhällets intresse den frigivne inte återgår till kriminellattav
verksamhet kan i detta perspektiv inte tillvaratas endast rättsväsen-av
dets myndigheter. Inte heller kan rättsväsendet förensamt attsvara
genomföra de olika för kriminalvård utanför anstalt. Dettaprogrammen
innebär såväl under verkställighetstiden särskiltatt den skersom-
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kommunaladetverkställighetstidenefter ärfrivårdinom ansva-som-
uppenbart.ret

flerautvecklas ikriminalvårdochkommunmellanSamarbete
insatsergenomförpositivt Manpå sätt.kommuner ett gemensamma

underredaninleds dessafalloch i mångaindividerolikarunt
övergripandefallmångasaknas i ettanstaltstiden. Däremot mer

återfallen i brott.minskaföraktörerberördamellansamarbete att
tillfrivilligsektominomarbeteväl utvecklatocksåpågårDet ett

Även missbruks-inombelastning.kriminellmedförstöd personer
bl.a.medvarierande slagfrivilligorganisationerradområdet finns aven

målgrupp.denna
brottsförebyggandelokaladesärskilt vanligtintedäremot attDet är

delarnanyssnämndadekriminalvården ellerinvolverarråden av
arbetet.brottsförebyggandelokalai detfrivilligsektom

irådenbrottsförebyggandelokaladeviktigtdetKommittén attanser
kriminal-lokalamed desamarbeteutvecklar sittomfattningstörre

därorganisation,kriminalvårdensGenomvårdsmyndighetema. nya
skapatstak, harochunderfrivården finnsochanstaltsvården ett samma

brottsförebyggande frågor.isamarbeteförförutsättningar ävengoda ett
samarbeteutvecklarlokala rådende närmareettviktigtocksåDet attär

särskiltområdet,påinsatsfrivilligsektom görmed de delar som enav
fängelse.frånmed frigivnaarbetarorganisationerde som

brottsförebyggandeoch detNäringslivet4.4.2

arbetet

överläggningartillinitiativregeringenföreslårKommittén taratt
börarbete.brottsförebyggande Dessafrågorinäringslivetmed om

diskuterasyftet börövergripande attbranschvis. Detske vara
frågor.dessa Denäringslivsråd iförformernaoch ettbehovet av
föreliggerbehovvilkahörasbörorganisationernacentrala somom

möjligheterregeringens attochderasochlokal nivåpå om
lokala företagar-depåverkaoch på sättentusiasmera annat

brottsförebyggande arbetet.i detdeltaföreningarna att

utgångspunkterAllmänna

genomföra. Denalltför lättadedärför attbegås ärbrottMånga att
sammanhangi dessa attdärförstrategin måstebrottsförebyggande vara

begåförutnyttjassituationer attochomständigheterpåverka de som
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dem. Det handlar alltså det svårare, mindre lönsamt ochatt göraom
riskfyllt begå brott.attmer

samhällsutvecklingen har inneburit antalet kant.ex. att varor som
betraktas stöldbegärliga inte bara blivit fler, i många fall harutansom
de, bl.a. i kraft de blivit mindre skrymmande och mindre,att vägerav
också blivit betydligt enklare stjäla. aktuelltEtt exempel på dettaatt är
utvecklingen datorerna. De betalmedel används ocksåav nya som ger
upphov till brottslighet; bedrägerier med checkar och konto- ochny
kreditkort. Restaurangnäringen skapar "tillfállen till del detstoren av
våld begås i samhället, handelns exponering stöldbegärligasom av

bidrar till butiksstölder blir lättare begå. Exemplen skulleatt attvaror
kunna många.göras

De kontrollkostnader det allmänna har med anledning sådansom av
Ävenbrottslighet näringslivet har betydande kostnaderär stora. p.g.a.

brottsligheten. Utländska undersökningar- finnsoch det inga skäl anta
situationen i Holland på något avgörande skulleatt skilja sigt.ex. sätt

från den i Sverige visar hälften de totala kostnaderatt uppemot av-
den traditionella brottsligheten förorsakar, bärs näringslivet.som av

Näringslivet således i högsta grad för brott.är utsatt
Det finns således intresse från regeringens ochett gemensamt

näringslivets sida minska brottsligheten samhället.i Vid sidan detatt av
konkreta intresset minska kostnaderna förenade medatt ärav som
brottslighet och otrygghet i samhället, torde det finnas ett gemensamt
intresse Sverige utomlands betraktas land med lågatt ettav som
brottslighet. Bilden Sverige stabilt och landett tryggt ärav som
sannolikt viktig del den image många de exportföretagenstoraen av av
använder direkt eller indirekt i sin marknadsföring.argumentsom
Att Sverige land med låg brottslighet vidare sannolikt ocksåär ett är en
förutsättning, i fall komparativ fördel, för Sverige skallvart atten
uppfattas intressant land för andra länders bolag investeraett attsom
eller etablera sig låg brottslighetEn viktigt förockså turistnäring-är
en.

Motsvarande intresse finns med säkerhet också pågemensamma
lokal nivå. frånI Stockholms Handelskammare l999:2,rapporten
Minskad brottslighet i Stockholm näringslivets roll, och kravansvar-
pekar på minskad brottslighet i områdeatt ärettman en en
förutsättning för tillväxtökad för företagen. brottslighet iHög ett
område leder till mindre omsättning för både och butikerrestauranger
och kan leda till svårigheter få företag etablera sig där.att att
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länderandraErfarenheter från

brottsförebyggandeallmänna inäringslivet och detmellanSamarbete
andraovanligt iintebrottsbekämpande frågor äribland ocksåoch rent

bestårCrime ConcemorganisationEngland finnsländer. I somen --
brottsföre-olikaförgåttolika företag att sponsrasammansomav

frånkommerbudgetendeleni landet. Denbyggande projekt största av
kommerl0-15%budgetendelnäringslivet,det privata avmen en

bedrivs medlandetitrettiotal olika projektregeringen. Ettfrån runt om
städerflera olikaifinns lokalkontoroch detfrån Crime Concempengar

i landet.runt om
s.k. Plattformen,densedan antal årHolland harI ett enman

tillInitiativetlandet.iföretagendesammanslutning några störreavav
arbetsgivarföreningen.nationelladensammanslutningenden togs av

uppgifterfrämstaPlattfonnens är att
brottslighetenanalysera0

prioriteringarupprätta gemensamma0
gäller brottdetbrottsuppklaringsäkerhet och motförbättra när0

företag
prioriterade frågor.för angripainitiera attprogramgemensamma0

vicejustitieministem ochPlattformenholländskaOrdförande i den är
den statssekrete-presidentarbetsgivarföreningensordförande samtär

säkerhetsfrâgor.för Repre-Justitiedepartementeti som ansvararrare
företagstyrelserna ifrånnäringslivet kommer störreförsentantema

kommunikation,ochindustrin,detaljhandeln,inom transport
finns detförsäkringsbranschen.och Dessutombankväsendet represen-

handels,ochiustitie, inrikes,från fyra departementtation transport
dagligasäkerhetsbranschen. Denpolisenåklagama,kommunerna, samt

istyrelse. Detmindre exekutivverksamheten sköts senasteenav
Plattfonnar.brottsförebyggandeetablerats lokaladetutvecklingen är att

lokalbäst påformer samarbetevissaBakgrunden är att arrangerasav
berör mindre företag.aktiviteternadånivå, t.ex.

näringslivethosökatEtt intresse

pekas påsammanhangoch i andra attdet nationellaI programmet
åtgärdersbrottsförebyggandenäringslivetinommedvetenheten om

relativtnäringslivetunder år. Delarökateffektivitet har satsaravsenare
ellerdeförebygga systemenmotattstora egnaangreppresurser

gårbranschervissaiocksåfinnsDet ett somengagemangvarorna.
försäkringsbolag visarVissadet slaget.åtgärder ettt.ex.utöver av
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intresse för brottsförebyggande frågor, bl.a. finansieras flera forsk-
ningsprojekt liksom konkreta brottsförebyggande projekt av
försäkringsbolag. skallDessutom inte glömma bort försäk-attman
ringsbolagen redan dag kani vissa lägre premier försäkrings-sätta om

skyddar sig, den boende in säkerhetsdörrar ochtagaren sättert.ex. om
liknande.

Erfarenheterna i Sverige organiserat samarbete mellan denav
offentliga sektorn och näringslivet beträffande brottsförebyggande
frågor begränsade. finns dockDet sådana exempel.några denär Ett är
s.k. Värdepappersgruppen på olika försöker förebyggasättsom
förfalskning, inte minst sedlar. Ordförande i denna kommerav grupp
från Rikspolisstyrelsen och övriga kommer från bl.a.representanter
industrin, banker olika myndigheter.samt

Ett samarbete den samordningsgrupp på nationell nivå,ärannat
vanligtvis kallad Samverkan brott, Rikspolisstyrelsen år 1985mot som
bildade på regeringens initiativ. finnsI företrädare för radgruppen en
myndigheter och organisationer. Gruppen sammanträder två gånger om
året och det praktiska arbetet bedrivs i fyra arbetsgrupper. Arbetsgrup-

sig åt praktiska samordningsñâgor,ägnar med syfte motverkaattpema
bostadsinbrott, fordonsbrott, butiksbrott respektive våldsbrott. varjeI

ingår företrädare för polisen och främst säkerhetsansvariga igrupp
olika branschorganisationerna. Bland de aktiviteter harsom grupperna
initierat märks bl.a. det så kallade l3-punlctsprogrammet för ökaatt
säkerheten i butiker.

lokalPå nivå finns visst, inte särskilt iän stort,om engagemang
brottsförebyggande frågor från näringslivets sida. Förutom vissa
försäkringsbolag och vissa bostadsföretag, kan här peka påman
handeln ibland aktiv intressent. visar sigDet de lokalanärattsom en
brottsförebyggande råden vänder densig till lokala handelns
organisationer eller till vissa enskilda handlare, det inte svårtt.o.m. är

Ävenfå samarbete genomfört i vissa specifika frågor.att sponsring av
lokala förekommer. Allt detta kan dock bli betydligtarrangemang mer
omfattande.

Under tid har intresset ökat från näringslivets sida, iattsenare
samarbete med andra delta i det brottsförebyggande arbetet. Flera
konkreta förslag har lagts fram från branschorgansationer. I rapporten
från Svensk Handel Augusti 1998, Brottsplats York redovisarNew

erfarenheter från New York, där näringslivet i vissa avgränsademan
områden i samförstånd med stadens myndigheter åtagit sig att ansvara
för det brottsförebyggande arbetet inom dessa s.k. Business

ÄvenImprovement Districts BID. i den tidigare nämnda rapporten-
från Stockholms Handelskammare lyfts sådant samarbete fram som en
möjlighet. denI förhåller sig dessutom mycketrapportensenare man
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mellan lokalabrottsförebyggande frågoriöverläggningarpositivt till
ochpolisensidan ochånäringslivsorganisationerochföretag ena

vuxitrådbrottsförebyggandelokalaandra.den Deåkommunen som
sådantplattform förlämpligtidunderfram ses som ensenare

detkommittén,medi likhet ettsamarbete, även ser somman,om
i desärskilt vanligainte störstarådsådana ännu ärbekymmer att

städerna.

överläggningarmed näringslivetRegeringens

godamycketföreliggerdagdet ibedömningkommitténs attDet är
ochmellan regeringenkonstruktiv dialogförförutsättningar en

medövergripande syftenabrottsförebyggande frågor. Deinäringslivet
kanöverläggningarsådana attvara

brottsföre-och detbrottslighetensin påf°arregeringen synge0
brottsföre-nationellaregeringensochbyggande arbetet presentera

brottsförebyggandetillnationella stödetoch detbyggande program
landet,arbete i

näringslivet harvilket intressemöjligheter ochvilka attdiskutera0
såvälnationellarbetet, påbrottsförebyggandehjälpa till i det som

lokal nivå,

hjälpochvilket behov stödframföratillfällenäringslivet att avges0
åtgärder,brottsförebyggandegällerhar detde när

eventuelltnäringslivsråd,föroch formernadiskutera behovet ettav0
ochförebild,modellenholländskamed den attsom

näringslivetskan informera sigregeringen på detta sätt synom0
Sverigebildeni landet förbrottslighetenbetydelsen avav

utomlands.

branschorgani-näringslivetslagts framde förslagMånga som avav
imed vadtid ligger helt i linjeunder presenteratssationer somsenare

såvittAndra har,brottsförebyggandenationelladet programmet.
tidigare, visartill, inte diskuteratskänner attkommittén men

direktdetgårhar ärnäringslivet utöverett somengagemang som
skydd.säkerhet ochföretagetsrelaterat till det egna

branschvis.näringslivet bör skeöverläggningar medRegeringens
deltaangelägnanäringslivet sannolikt ändelarVissa är attmerav
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andra. Bostadssektorn, handeln, finansmarknaden och hotell- och
restaurangnäringen sannolikt de branscher andraär än utsättssom mer
för och samtidigt medverkar till antalet brottstillfällen ökat under deatt

Överläggningamadecennierna. kan med fördel innefatta frågorsenaste
hur redan befintliga branschöverenskommelser har betydelseom som

för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet kan stärkas.
Regeringen och regeringens myndigheter kan detta område
säkerligen bidra. möjlighetEn tillsammans med företrädare förär att
olika branscher diskutera behovet och innehållet istandardiserings-av
instrument eller certifieringar, liknande de finns inom t.ex.som
miljöområdet.

branscherUtöver de det intressenämnts är stort attsom ovan av
också företrädare för tillverkningsindustrin medvetna derasgörs om
roll och i det brottsförebyggande arbetet. I det nationellaansvar
brottsförebyggande understryks det fullt naturligtärprogrammet att att
de tillverkar och saluför viss produkt eller tjänst har försom en ansvar

den inte leder till brottslighet eller andra problem. dagatt I dettaär
långt i från fallet, kunskaperna dettahur kan gå till ökattrots att om
väsentligt under år. Bland finns i dag möjlighetenannat attsenare
stöldskyddsmärka redan vid produktionen den. Företag inomen vara av
tillverkningsindustrin, bil- och mobiltelefontillverkare, bört.ex.

till sådan s.k. source-tagging.uppmuntras
Centrala överläggningar mellan regeringen och delar näringslivetav

bör leda fram till rekommendationer eller åtgärdsprogram för hur
näringslivsorganisationer och enskilda företag i landets kommuner kan
delta i det lokala brottsförebyggande arbetet. De lokala brottsföre-
byggande råden vuxit fram under år torde utmärktutgörasom senare en
plattform för samarbete mellan polis, kommun och det lokalaett
näringslivet. De centrala organisationerna inom ochvar en av
branscherna bör höras vilka behov föreligger på lokal nivå ochom som

deras möjligheter entusiasmera och påverka deatt sättannatom
lokala aktörerna delta i det brottsförebyggande arbetet.att

4.5 Konsekvensbeskrivning
Enligt kommittéförordningen14 § 1998:1474 gäller förslagen iatt om

betänkande påverkar kostnaderna eller intäkterna förett staten,
kommuner, landsting, företag eller andra enskilda, skall beräkningen

dessa konsekvenser redovisas i betänkandet. Om förslagen innebärav
samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt, skall dessa redovisas. När
det gäller kostnadsökningar och intäktsminskningar för staten,
kommuner landsting,eller skall kommittén föreslå finansiering.en
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förslagen iförordning ettenligt 15 §gäller attVidare omsamma
skallsjälvstyrelsen,kommunalaför denbetydelsebetänkande har

gällerbetänkandet. Detsammaiavseendeti detkonsekvenserna anges
brottsföre-och detbrottslighetenbetydelse förförslag harnär ett

delarservice i olikaoffentligochsysselsättningförbyggande arbetet,
konkurrensförmågaarbetsförutsättningar,små företagslandet, förav

för jämställdhetenföretags,förhållande tillivillkor i övrigt störreeller
denå integrations-möjligheternaförelleroch attmellan kvinnor män

målen.politiska
defrånutgårstödekonomisktvadFörslagen somresurseravser

BRÅ. detvid sidanförslagen,Generellt gällertillfördelats att av
ekonomiska satsningar.någrainte kräverekonomiska stödet, större

tillgängligaredanprioriteringarsikte påfrämstFörslagen tar av
genomförandetviduppstårmerkostnadereventuellaDe somresurser.

blirkostnadsminskningardekommerförslagen uppvägasatt somavav
brottsförebyggande arbete.framgångsriktföljden ettav

arbete.kommunernasberörtgradi högharKommitténs arbete
förvarit styrandeharsjälvstyrelsenkommunalaför denRespekten

utfonnning.förslagens
brottsförebyggandeoch detbrottslighetenförKonsekvenserna

föranlederuppdrag ochför kommitténshar legat inomarbetet ramen
särskild kommentar.här ingen

och upplevatrygghet mänkan kännakvinnorAtt somsamma
grundläggandesamhälletsig ifrittmöjligheter utgörröraatt ensamma

Ettjämlikhet medskall uppnåkvinnor männen.förutsättning för att
därför jämställdheten.brottsförebyggande arbeteframgångsrikt gynnar

trivseln itryggheten ochför ökaSärskilda satsningar görs att
dessa satsningarbakomviktig tankeområden. Enstorstädemas utsatta

integrationspolitiska målen.deär att gynna
förbetydelsedirekthar någonsådana deinteFörslagen attär

för företagseller småoffentliga servicensysselsättningen, den
ivillkor övrigteller ikonkurrensförmågaarbetsförutsättningar,

minskaddock konstateraföretags. kanManförhållande till attstörre
samhället iområden pådessabrottslighet sätt stortsomsammagynnar

gynnas.
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Bilaga 1

,,

Kommittédirektiv

brotts-nationelladet Dir.Genomförandet av
1996:48förebyggande programmet

1996junilOregeringssammanträde denvidBeslut

uppdragetSammanfattning av

förverkauppgiftmedtillkallas attkommittéEn
nationelladetiintentionernagenomförandet av

brottsförebyggande programmet.
stödjainspirera,skallhuvuduppgift attKommitténs vara

nivå.lokalfrämstarbetet,brottsförebyggandeoch följa det
särskiltskallKommittén

landetsbl.a.medrådslagdetföljagenomföra och upp-
initierat,regeringenkommuner som

brottsförebyggandeinformationochkunskapförmedla om-
planet,lokalatill detfrågor

i detforskningskompetensenstärkaförutveckla former att-
arbetet,brottsförebyggandelokala

brotts-lokaladetförverkamed kommunerna atti samråd- förochlämpligtorganiseras sättarbetetförebyggande
brottsförebyggande antas,lokalaatt program

aktivtförformernaoch ettbehovetöverväga av-
nivå,regionalarbetebrottsförebyggande

brotts-uppbyggnadentillstödekonomisktfördela av-
lokal nivå,påverksamhetförebyggande

förföreträdaremedöverläggningarregeringensplanera-
näringslivetbranscher inomolika samt

ochuppnåsresultatfölja de somupp-
åtgärder.ytterligarebehovetöverväga av-
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Uppdraget

vårtskriften AllasdagRegeringen har i presenterat ansvar -
PresentationenbrottsförebyggandenationelltEtt avprogram.

systematisktochför brett upplagtstartskottetskriften utgör ett
förstärka de insatserför görsförändringsarbete attatt som

nationelltskall,Förändringsarbetetförebygga brott. ettgenom
bl.a. kommunernai dialog medgenomförasrådslag, som

detförstärkaförrollbetydelsefullspelakommer attatt en
kommerSkriftennivå.lokalarbetetbrottsförebyggande

kunnaskalldeförlandets kommunertillsändasdärför attatt
arbetebrottsförebyggandelokalterfarenhetersinaförmedla av

ochuppläggningensynpunktersinaredovisaoch
ochorganisationarbetet. Frågorinriktningen omav

särskildnivå kommerlokalarbetsuppgifter ägnasatt
i rådslaget.uppmärksamhet

tillredovisassynpunkter skallochErfarenheter genom-
analyseraochsammanställaskallförandekommittén som

tillförslagochslutsatserredovisakunnamaterialet för att
regeringen.

BRÅ tilldelaskommerBrottsförebyggande rådet att en
brottsförebyggandedetfrämjamedi arbetetcentral roll att

BRÅinnebärlandet.i Detutförs attarbete runt omsom
arbetsuppgifter detnärutökade konkretatillföraskommer att

förkrävsförändringararbete. Delokaltfrämjagäller att som
områdeBRÅ dettasina insatserökaskall kunnaatt

Till dess1997.årundergenomförasberäknas kunna
genomförandekomntitténskallgenomförtsförändringarna se

arbete ochlokaltstödjahuvuduppgiftersinadet atten avsom
lokaladetverka förkommunernamedi samråd attatt

ochlämpligtorganiseras sätt attarbetetbrottsförebyggande
brottsförebyggandelokala antas.program

informationKunskap och

brottsförebyggandefungerandekunna byggaFör att enupp
strukturorsaker,brottslighetenskunskapkrävsverksamhet om

brott. Detförebyggamöjligheternaoch utveckling attsamt om
utvecklariskenpåverkarfaktorerde attinsikterkrävs somom
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förvidtaskanåtgärder attdeochbeteendekriminellt somett
dekunskapocksåkrävsutveckling. Detsådanmotverka omen

till brott. Detillfällenaminskaförvidtaskanåtgärder attsom
detförorganisationlokalskapaatt enavsersom
deocksåhar nyttaarbetet storbrottsförebyggande av

vidlandetgjortsredan runterfarenheter omsom
ochdialogEn ettorganisationer.lokalauppbyggnaden av

förinspirationskällafungeraocksåkanerfarenhetsutbyte som
frågormed rörarbetardagligenalla dem somsom

arbete.brottsförebyggande
seminarier,bl.a.skallGenomförandekommittén genom

kunskapenbefintligasprida denutbildningochkonferenser
dessaierfarenhetsutbytekonstruktivtförverkaochområdet ett

ochlokaladelsbörinsatserdessaförMålgruppenfrågor. vara
ochorganisationerdelsoch tjänstemän,politikerregionala
dendelmöjlighetha takunna attbör avenskilda som

ocksåskallsyfte. Detdettaibedrivs envaraverksamhet som
behovsiginformerafortlöpandekommitténför omuppgift att

kommuner,hosplanet,lokaladetpåönskemåloch
förmedlaochenskildaochorganisationermyndigheter,

Kommitténverksamheter.förebyggandeolikamellankontakter
skallarbetedettahurförriktlinjernautformasjälvbör

bedrivas.
lämpligtfinnsdetundersökaocksåskallKommittén om

värderingarochskolanförundervisningsmaterial normerom
på. Omvilarsamhälletsvenskadeträttsprinciperdeoch

skallmaterialsådantsaknasdetfinnerkommittén att
påellerframmaterial annatsådantförverka taskommittén att

skolan.förtillgängligtgörssätt
kunskapsutvecklingkontinuerligåstadkommaFör enatt

krävsåtgärder attbrottsförebyggandegällerdetnär
genomförs. Dettaochutformasförsöksprojektkvalificerade

medstödjaskanarbetetlokaladetförutsätter att
ochgenomförandeutformning,förforskarkompetens

RikspolisstyrelsenBRÅ ochprojekten.utvärdering av
arbetebetydelsefulltdagiredan ettutförforskningsenhet

i detkompetensmedbidradockÄven kanandraområde.detta
formerutvecklaskallGenomförandekommitténarbetet.lokala

syfteihögskolor attochuniversitetlandetsmedsamverkanför
ochforsknings-medbidrakunnaskalldessa

projekt.lokalaiutvecklingskompetens
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Brottsförebyggande arbete på regional nivå

Tyngdpunkten i det brottsförebyggande arbetet skall ligga
lokal nivå. Det dock angeläget undersöka insatsernaär huratt

regional nivå kan förstärks. Genomförandekommittén bör
sådan undersökning och förslag förgöra till åtgärder atten ge

stärka det brottsförebyggande arbetet det regionala planet.på
möjlighetEn kan utforma för samverkan mellanattvara organ

berörda myndigheter i varje län. Om genomförandekommittén
för sådan regional samverkan bör utvecklas,att ettanser organ

ankommer det kommittén i med regionalasamrådatt
företrädare finna former för detta törfattningsregleringoch, om
krävs, lämna förslag till sådan. Det står dock kommittén fritt

lämna andra förslag till åtgärder för förstärkt regionaltatt ett
arbete.

Kommittén bör beakta det redan finns regionalaatt
samverkansorgan inom ekobrottsbekämpningens område se
förordningen 1995:736 regional myndighetssamverkanom
för bekämpning ekonomisk brottslighet. Kommittén börav
också beakta länsstyrelsernas roll alkoholområdet som
infördes i och med den alkohollagen 1994:1738.nya

Ekonomiskt stöd

miljoner10,81995/96budgetåretRegeringen har under avsatt
Enligtarbete.brottsförebyggandetillför bidragkronor

skalls.l9bilaga1994/95:100,budgetpropositionen prop.
detinitiativ ifrämjaförmedlen användas att nya

metoderHärmedarbetet.brottsförebyggande t.ex. nyaavses
brottsförebyggande arbetetdetinnebäroch kunskaper attsom

anförtros deskallGenomförandekommitténföras framåt.kan
brottsförebyggandetillfördela demochmedel avsattssom

ansökan. Deefterkunna beviljasskallBidragverksamhet.
utveckling detanvändas förskall främstmedel avsatts avsom

deden månlokal nivå. lbrottsförebyggande arbetet
tillämpadfrågadetbörforskninganvänds för omvara

inriktningsådanprojekt.mindre Enforskning och ger
Medlensårbara.mindreprojektenresultat ochsnabbare gör

uppbyggnadentillstödinitialtanvändaskunnaskall också som
arbetet.brottsförebyggandedetorganisation förlokalav en

finansieraanspråk föriinteskall dockMedlen atttas en
verksamhet.löpande
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De projekt och beviljas bidrag bör kunnaverksamheter som
del i kunskapsutveckling.långsiktig plan förutgöra en en mer

innebär för beviljandeDet särskilda krav skall ställasatt av
Resultatenbidrag. och erfarenheterna de verksamheter somav

kunskaps-beviljats bidrag skall kunna användas i sådanen
därför dokumenteras ochuppbyggnad. Verksamheten skall

följas skall tillResultaten och erfarenheterna rapporterasupp.
avslutat sittgenomförandekommittén eller. kommitténnär

BRÅ uppbyggnadenuppdrag, till för kunna bidra tillatt av en
central kunskapsbank.

deGenomförandekommittén skall utforma närmare
projekt,riktlinjerna för beviljande bidrag prioriteringochav av

projektenhandlägga ansökningarna bidrag, följa samtom upp
BRÅ finna formeri samråd med för byggaatt upp en

kunskapsbank erfarenheter utvinns projekten.de urav som

Regeringens överläggningar

Näringsidkare inom olika områden har möjligheterstora att
förebygga brott, främst minska antalet tillfällen tillattgenom
brott. Biltillverkarna kan minska riskerna för tillgreppt.ex. av
fordon söka utforma bättre lås, bättre larmatt ochgenom

tekniskt skydd, detaljhandeln kanannat välja mindret.ex. en
utmanande exponering fastighetsägare kan motverkaav varor,
skadegörelse och inbrott och nöjesbranschen kan minska
riskerna för våld och ordningsstörningar. Försäkringsbolagens
villkor och premiesättning påverkar med all säkerhet också
människors vilja och motivation skydda sig brott. Föratt mot

öka samverkan mellan offentligatt och privat verksamhet
kommer regeringen bjuda företrädare för olika delaratt av
näringslivet till överläggningar.

Genomförandekommittén skall planera genomförandet av
dessa överläggningar. I arbetet ingår dels analysera inomatt
vilka områden överläggningar bör inledas, dels förberedaatt
överläggningarna redovisa kunskapsunderlag föratt ettgenom
diskussionerna och redogöra för tänkbara förslag tillatt
åtgärder.
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Övrigt

ochåtgärdervidta andraKommittén skall oförhindrad attvara
detidigareandra förslag de nämnts,änpresentera omsom

ochfrämjastödja,övergripande måleti linje med detligger att
brottsförebyggande arbetet.detutveckla

och uppföljningresultatRedovisning av

iutvecklingenföljaskall aktivtGenomförandekommittén
samverkan medi bredsitt arbeteKommittén bör utföralandet.

berörs.organisationerochmyndigheterkommuner, som
till regeringenarbetesittKommittén skall avsluta attgenom

gällerdetutvecklingenöverlämna slutrapport näromen
ocksåskallKommitténbrottsförebyggande insatser. överväga

nationell nivå. Omåtgärderytterligarebehovet av
delfrägoreller någralämpligt kan någonkommittén finner det

arbete skallKommitténsdelrapporter.redovisas eller flerai en
december 1998.avslutat den 3lsenastvara

direktiv tillgäller regeringensarbetekommitténsFör
angåendeutredaresärskildaochsamtliga kommittéer

dir. 1992:50,konsekvenserregionalpolitiskaredovisning av
1994:23åtaganden dir.offentliga samt attprövaatt omom

l994zl24.dirjämställdhetspolitiska konsekvenserredovisa

Justitiedepartementet
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Bilaga 2

änun:
Kommittédirektiv

Tilläggsdirektivtill Kommittén för Dir
brottsförebyggande arbete 1998:31

Beslut vid regeringssammanträde den 16 april 1998.

Sammanfattning uppdragetav

Regeringen har i dag tillkallat särskild utredare tätt ien som
uppdrag utreda och analysera frågan medlingens roll iatt om

harRegeringen vidare Brottsförebygganderättssystemet. gett
rådet i uppdrag inleda försöksverksamhet med medling.att en

Kommittén för brottsförebyggande arbete skall sprida
kunskap de projekt försöksverksamheten skalltyperom av som
omfatta verka för projekt initieras landetisamt att runtnya om
efter modell de olika projekttypema.av

Kommittén vidareskall inom for uppdragsitt iramen- -
samråd Brottsförebyggandemed rådet och den särskilde
utredaren välja de projekt skall omfattasut som av
försöksverksamheten fördela ekonomiskt stöd till dessa.samt

Bakgrund

På flera i landet pågår dag medlingsverksamhet. Mediorter
medling dettai ochsammanhang gärningsmanattavses
brottsoffer inför medlare med anledning brott.möts etten av
Medlingsverksamheten har vuxit fram ochspontant utan
styrning från statsmakterna. olikaDe projekten bedrivs inom
olika organisationer och med delvis olika målsättning.
Medlingsverksamhet förekommer bl.a. inom polisen och
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ochsocialtjänsten första hand inriktad påiär unga
lagöverträdare. förekommer hållDet också på vissa medling

för den bedrivsinom verksamhetramen som av
brottsofferjourema. har initiativ tillDet tagitsäven
medlingsverksamhet frivilligorganisationer ochinom andra

näringslivet.inom
uppgörelse iVerksamheten regel inriktad påär attsom en

ochform skall uppnås vid mellan gärningsmannågon mötet
åtar sigbrottsoffer. Uppgörelsen kan bestå i gärningsmannenatt
ellerför brottetbetala skadestånd till den blivit attutsattatt som

denne. också resultera ikanhan på Mötetgottgör attsättannat
brottsoffret ursäkt.lagöverträdaren helt enkelt berden omunge

erkända brott.förekomma vidMedling torde bara
bedrivs har huvudsakligen varitdagverksamhet iDen som

konfronteras medlagöverträdare fåinriktad på låtaatt unga
finns medlingsverksamhetocksåbrott. Detföljderna sinaav

rehabiliteringentill led isyftarprimärt utgöraatt ett avsom
ekonomisktBrottsofferfonden har lämnatoffren för brotten.

medlingsverksamhet.stöd till

frågauppdrag i medlingRegeringens om

föremål förtid varithar under längremedlingFrågan enom
utredning.föremål föroch medling också varitmångas intresse

och dessfunktiongenomgripande analys medlingensNågon av
har ihar dock gjorts. Regeringenintebetydelse i rättssystemet

utredaskalltillkalla utredaresärskildbeslutatdag att somen
frågan medlingens roll ioch analysera rättssystemet.om

redanden medlingsverksamhetangelägetDet är att som
medlingsverksamhetenfortsätter utvecklas ochfinns att att

redanerfarenheterockså angeläget deutvidgas. Det är att som
dagdärför itill harfinns Regeringen getttas vara.

inledarådetBrottsförebyggande i uppdrag att en
Brottsförebyggande rådet harmed medling.försöksverksamhet

och utvärderauppdrag följaockså fått i att upp
förmed KommitténRådet skall samrådförsöksverksamheten. i

brottsförebyggande arbete särskilde utredarenoch den
skall omfattasvilka projektbestämma typer av som av

försöksverksamheten.
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Kommittén för brottsförebyggande arbete skall sprida
kunskap de projekt försöksverksamheten skalltyperom av som
omfatta verka för projekt initieras landetisamt att runtnya om
efter modell de projekttypema.olikaav

Kommittén skall med beaktande vad iangettsav som-
tillregeringens uppdrag Brottsförebyggande samrådrådet i-

med rådet och den särskilde utredaren välja de projektut som
skall omfattas försöksverksamheten fördela ekonomisktsamtav
stöd till dessa. Fördelningen ekonomiskt stöd skall ske inomav

för de medel kommittén förfogar över.ramen
Kommittén bör den 15 oktober 1998 till regeringensenast

lämna redogörelse för de projekt skall omfattasen som av
försöksverksamheten.

Justitiedepartementet
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Bilaga 3

stödekonomisktfördelningförRiktlinjer av

förmiljoner kronor10,81995/96budgetåretunderhar avsattRegeringen
ocksåkommerAvsättningarbrottsförebyggande arbete. görasattbidrag till

förKommitténanförtrottsharmedeloch 1998. Dessaför budgetâren 1997
fördelafått uppdragetharblandarbete attbrottsförebyggande annatsom

påarbetetbrottsförebyggandedetutvecklingentillekonomiskt stöd av
för:beviljasmedelkommittédirektiven kanEnligtlokal nivå.

lokal nivå.brottsförebyggande arbetetUtveckling detav

detorganisation förlokaluppbyggnadentillstödInitialt enav
arbetet.brottsförebyggande

mindre projekt.ochforskningTillämpad

delskall kunnabidragbeviljas utgöraverksamheterprojekt ochDe ensom
skallVerksamhetenkunskapsutveckling.förplanlångsiktigi meren
skallerfarenheternaochResultatenföljasochdokumenteras upp.

kunskapsbank.centraliingåför kunnakommitténtill attrapporteras en
angelägen-projektetsskallmedelfördelningkommitténsVid av

intressenterförkunskapssynpunkt samtstörrehetsgrad gruppenur
erfarenhet,ochkunskapvärdefullsiktpå kortförmågadess varaatt ge

åtgärderexempel frågatillkankriterier. Detprimära mersomomvara
s.k.situationellbrotttilltillfällenantaletminskasyftar tilldirekt att

brottsprevention.
kommitténprojektfrån deerfarenhetochkunskapFör somatt

detkunskapsuppbyggnaden inomtillbidraskall kunnastödjer
deväldokumenterade såde attområdet krävsbrottsförebyggande äratt

stöd kanvilkaOmråden inom är:utvärderas.ochföljaskan gesupp
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lokala brottsförebyggandeOrganisation det arbetet.A av

stödja stimulera lokaltoch strukturerat och kunskapsbaseratFör att ett
brottsförebyggande kanarbete kommittén bidra till finansieringen av
konferenser, seminarier och utbildning i övrigt delta i diskussionersamt
med lokala intressenter.

Kommittén kan lämna ekonomiskt stöd till programverksamhet som
syftar till minska brottsligheten andra ordningsstömingareller ochatt
öka tryggheten för människor.

stimulera ändamålsenlig organisation det lokala brotts-För att en av
arbetet kan ekonomiskt stödförebyggande utgå.

utvecklingsprojektForsknings- och FoUB

FoU-projekt situationell brottsprevention,Kommittén kan stödja avseende
särskilt sådan sin utgångspunkt i specifikt brottsproblem ochtar ettsom

innebär vissa bestämda åtgärder genomförs och utvärderas.attsom
Generellt kommittén inte prioritera projekt mångårigakan ärsom

ofta fallet handlar socialoch omfattande vilket blir detnär om
prevention. dock stödja inomkan angeläget projektDet attvara

för normbildning och konfliktlösning.området
också beviljas projekt avseende utvecklingen problem-Stöd kan av

brottsförebyggande förhållningssättorienterade arbetsmetoder och ett
olika samhällsverksamheter.inom

generellt krav de projekt kommittén stödjer skallEtt är att avse
tillämpad forskning och mindre omfattning.vara av

mellan forskare ochProjekten skall bygga på fortlöpande dialogen
praktiker.

skall finnas.för fortlöpande resultatredovisningGarantier en

de frågor de villoch praktiker måste med och formuleraPolitiker vara
ha besvarade i projektet.

muntligatill kommittén i såvälArbetets framskridande skall redovisas
förhand bestämda tidpunkter.skriftliga delrapporter vid på Ettsom

offentlig-publicering,självklart skriftlig slutrapport,krav är varsen
ekonomiskaövrigt kommittén beslutargörande och hantering i Detom.
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betalas innanskall inteoch hela bidragetsuccessivt utskall utgåstödet
erhållits.slutrapporten

vid sittstödekonomisktförriktlinjerdessabeslutadeKommittén om
överblickbättrefåttkommitténjanuari 1997. Närsammanträde den 29

riktlinjerna överönskemålen, kommeroch attlokala behovende sesöver
revideras.därtill-skäl finnsoch om-
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Bilaga 4

beviljatsprojektFörteckning över som

1998novemberstödekonomiskt t.0.m.

rubriker:följandeunderProjekten redovisas

utvecklingochuppbyggnadInitial ettI av
brottsförebyggande arbetekommunövergripande

uppbyggnadenstödjatillsyftarprojektRegionalaI A attsom
brottsförebyggande arbetetlokaladetav

Åtgärder problemsärskildamot
riktade till ungdomarSärskilda insatserIII

områdeskolansochinom barnomsorgensA InsatserIII
FöräldrautbildningBIII

kunskapsspridningInformations- ochIV

utvecklinguppbyggnad ochInitial ettI av
arbetebrottsförebyggandekommunövergripande

detgäller bl.a. 40-stimulansstöd. Detgenerelltfåttprojekt harMånga ett
vilket årförteckningenstartbidrag. Ibeviljatstalet kommuner angessom

projektet ochförhuvudmankommittén,in tillansökan kom ärsomvem
kort vad bidragetmycket avser.

1996

kommunLindesbergs
brottsförebyggande rådet.lokalai detmedlemmarnaUtbildning till
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1997

Ö-kraft ÖlandFöreningen på samverkan med Borgholms ochi
Mörbylångas kommuner
Utarbetande brottsförebyggande för Borgholms ochettav program
Mörbylångas kommuner. .

Tranås kommun
Utarbetande brottsförebyggandeettav program.

Falkenbergs brottsförebyggande råd
brottsförebyggande plan.Utarbetande av en

stadVästerås
Utveckling verksamheten i kommunens lokala brottsförebyggande råd.av

Hällefors kommun
Utbildningsinsatser politikerför och tjänstemän.

Stafanstorps kommun
Utarbetande brottsförebyggandeettav program m.m.

kommunTyresö
Utarbetande brottsförebyggande handlings-och konkretett ettav program
program.

Polisområde Hallsberg Kumla, AskersundLaxå, och Hallsbergs kommu-

ner
Utbildningsinsatser for medlemmarna i de lokala brottsförebyggande
råden.

Polismyndigheten Skellefteåi
Utveckling det brottsförebyggande arbetet.av

Brottsförebyggande rådet Borås kommuni
Utarbetande trygghetsplanav en m.m.

Hofors kommun
Bildande lokalt brottsförebyggande rådettav m.m.
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Uppsala kommun
arbetetbrottsförebyggandeför detorganisationlokalUppbyggnaden av en

Genomförandebrottsförebyggande enutarbetande avoch ett program.av
blandkaraktärochomfattningungdomskriminalitetensundersökning om

år.13-20ålderniungdomar

kommunSmedjebackens
utarbetandeoch ettrådbrottsförebyggandelokalt avBildande ettav

handlingsprogram.konkret

Storfors kommun
utarbetandearbetebrottsförebyggande samt enavorganiseratStart ettav

trygghetsplan.

kommunNyköpings
brottsförebyggandelokaltinrättamed ettarbetetinledande atttill detStöd

råd. .

1998

kommunBorlänge
kommunen.iarbetetbrottsförebyggandedetutvidgningUtveckling och av

grund förtillskall liggaresursinventeringoch en nyproblem-grundligEn
trygghetsplan.

kommunLeksands
utarbetandeoch ettrådbrottsförebyggandelokalt avBildande ettav

brottsförebyggande program.

kommunTingsryds
arbetetbrottsförebyggandedetförorganisationlokalUppbyggnad enav

trygghetsplan.utarbetandesamt enav

Karlstad kommun
trygghetsplan.Utarbetande enav

kommunLjusnarsbergs
utbildningsinsatserbrottsförebyggande arbetetdetUtveckling genomav

problembilden.kartläggninggrundligoch aven
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Nacka kommun
Utveckling det lokala brottsförebyggande rådets arbete. Utifrån detav
brottsförebyggande och sarnverkansplan förprogrammet kommunenen
skall de fyra kommundelsråden fram problembeskrivningarta och
handlingsplaner för sina respektive kommundelar.

BRÅJWO.Motala kommun, Brottsförebyggande rådet,
Utveckling det lokala brottsförebyggande arbetet i kommunenav genom
informations och utbildningsinsatser och särskilda satsningar att-
förankra det brottsförebyggande arbetet bland allmänheten.

Same kommun
Utarbetande trygghetsplan.av en

Malungs kommun
Bildande lokalt brottsförebyggande rådettav m.m.

Härjedalens kommun
Uppbyggnad lokalt brottsförebyggande arbeteett inrättadeav genom av
lokala samrådsgmpper.

Trollhättans kommun
Utbildningsinsatser till politiker, tjänstemän, företag, föreningar, organisa-
tioner och allmänheten.

Årjängs kommun
Utarbetande txygghetsplan.av en

Torsby kommun
Bildande lokalt brottsförebyggandeett råd och utarbetandeav av en
trygghetsplan

Ockelbo kommun
Utarbetande brottsförebyggande planav en m.m.

Hammarö kommun
Utarbetande trygghetsplan.av en

Kista Stadsdelsförvaltning Stockholms kommuni
Bildande lokalt brottsförebyggandeett råd i stadsdelen.av
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kommunHärnösands
iorganiserasskallarbetetbrottsförebyggandedethurInventering av

insatser.effektivareochsamordningökadförkommunen

kommunForshaga
trygghetsplan.Utarbetande enav

kommunFilipstads
iarbetettrygghetsskapandeochbrottsförebyggandedetUppbyggnad av

kommunen.

Kinda kommun
ibedrivsarbetebrottsförebyggandedetutvidgning somochUtveckling av

informationsinsatser samtochutbildnings-regiSAMO-gruppens genom
allmänheten.hosarbetetförankrapåsatsningar attsärskilda

kommunSträngnäs
verksamhet.rådetsbrottsförebyggandelokaladetUtveckling av

kommunNorbergs
rådbrottsförebyggandelokaltBildande m.m.ettav

kommunKils
trygghetsplan.Utarbetande enav

Sölvesborgnärpolisenoch ikommunSölvesborgs
handlingsplanerkonkretaUtarbetande m.m.av

Vansbro kommun
lokaltutarbetandeoch ettrådbrottsförebyggandelokalt avBildande ettav

handlingsprogram.

kommunLandskrona
handlingsprogrambrottsförebyggandeförankringoch ettFramtagande av

trygghetsmätning.ochskolundersökninggenomförande ensamt enav

kommunMora
rådbrottsförebyggandelokaltBildande m.m.ettav

kommunRättviks
arbetet.brottsförebyggandedetförorganisationlokalUppbyggnad enav
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Alvesta kommun
Bildande lokalt brottsförebyggandeett råd och utarbetandeav ettav
brottsförebyggande program.

Ydre kommun
Utveckling det brottsförebyggande arbetet.av

kommunSäters
Bildande närpolisråd skall för det lokala brottsförebyggandeav som svara
arbetet.

Mjölby kommun
Utveckling och utvidgning det brottsförebyggande arbete pågått iav som
SAMO-gruppens regi sedan 1987 utarbetande trygghetsplan.samt av en

Lindesbergsbostäder AB
Bildande lokalt brottsförebyggande råd i bostadsområde.ett ettav

Ludvika kommun
Bildande lokalt brottsförebyggandeett råd och utarbetandeav ettav
brottsförebyggande handlingsprogram.

iÄlvdalensBrottsförebyggande rådet kommun
Utveckling det brottsförebyggande arbetet.av

Vårgårda kommun
Bildande lokalt brottsförebyggande råd ochett utarbetandeav ettav
brottsförebyggande program.

Ljusdals kommun
Bildande lokalt brottsförebyggande råd ochett utarbetande årligaav av
brottsförebyggande handlingsplaner.

Orsa kommun
Bildande lokalt brottsförebyggandeett råd och utarbetandeav ettav
brottsförebyggande program.

Ängelholms kommun
Bildande lokalt brottsförebyggande råd.ettav



Bilaga 851999:61SOU

Olofströms kommunBrottsförebyggande rådet i
arbetet ibrottsförebyggande kommu-detUtveckling och intensifiering av

brottsförebyggandeochsammansättning breddasBl.a. skall rådets ennen.
handlingsplan utarbetas.

Örnsköldsviks kommun
framuppgift bl.a.råd medbrottsförebyggandeBildande lokalt att taettav

brottsförebyggande arbetet.för dethandlingsprogramett

kommunSöderhamns
utveckling detråd ochbrottsförebyggandelokaltBildande ett avav

i kommunen.arbetetbrottsförebyggande

stödjasyftar tillprojektRegionalaIB attsom
brottsförebyggandelokaladetuppbyggnaden av

arbetet

1996

Värmland.Brottsförebyggande Centrum i
Värmlandssamtliga isyftar till kommunerLänsomfattande projekt attsom

trygghetsprogram.kommunala Inombeslutaochlän skall utarbeta om
praktiska arbetetstöd i detkommunernaprojektetför genomgesramen

konsultativt arbete.erfarenhetsutbyten ochutbildningsinsatser,

1997

Östergötlands kommunförbund
detstöd ikommunernasyñar tillprojektLänsomfattande att gesom

blandMålsättningenarbetet.brottsförebyggandetrygghetsskapande och är
framprojekttiden skallunderkommunerflesta länetsde taannat att enav

dessutomkommunernanågraverksamhetenstrategi förlokal samt att av
för dennainomåtgärdsprogrampåbörjattagit fram ochskall ha ett ramen

strategi.

Gävleborgs länPolismyndigheten i
LandstingetGävleborg ochKommunförbundetPolismyndigheten,

information förutbildning ochlänet mediGävleborg stödjer kommunerna
utveckla det lokala arbetet.inspirera dem attatt
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för "AllasStyrgruppen projektet vårt för Skaraborgett tryggareansvar
samverkansprojektRegionalt syftar till utveckla det lokalaattsom

det tidigarebrottsförebyggande arbetet i Skaraborgs län nu del Västraav
finns koppling till folkhälsoarbetet.Götalands län. InomDet näraen

genomförs trygghetsmätning för Skaraborg.för projektet enramen

ochregionala brottsförebyggande arbeteDalarnas råd förDalaBra
alkoholfrågor

lokalaoch stödja detUtbildningssatsning syftar till stimuleraattsom
länet.brottsförebyggande arbetet i

1998

kommunförbundVästmanlands
driver projektoch LandstingetPolismyndighetenLänsförbundet, ett som

deti uppbyggnadenstödja länets kommunerstimulera ochsyftar till att av
nätverk skall bildaslänstäckandebrottsförebyggande arbetet. Ettlokala

landsting ochnärpolisområden, kommuner,frånmed projektansvariga
brottsförebyggande råd, trygghets-lokalaMålsättningenlänsstyrelse. är att

ochförebyggande bl.a. våldsamverkansgrupper förkommittéer eller av
samtliga kommuner i länet.skadegörelse skall inrättas i

VästernorrlandKommunförbundet
medlänsförbundet tillsammanslänets kommuner arbetaruppdragPå av

projektmed liknandeLänsstyrelsen och LandstingetPolismyndigheten, ett
Västmanland.drivs isom

Kommunförbundet Göteborgs och Bohus län
samverkan Strömstad,Länsförbundet driver i med kommunerna Tanum,

med målsättningenMunkedal, och Lysekil utvecklingsprojektSotenäs ett
drogförebyggande kommunernautveckla det befintliga arbetet i tillatt att

tydligt omfatta brottsförebyggandeockså det perspektivet.

ÖrebroPolismyndigheten läni
ÖreBRÅlänsövergripande brottsförebyggande råd skall bildasEtt som- -

kommer bistå i detkommunerna lokala arbetet. handlar hjälpDetatt om
med kartläggningsarbete och kunskapshöjande insatser, utveckling av
uppföljningsmetoder, samordning forskningsstöd särskilt stöd tillsamtav
de lokala brottsförebyggande råden.
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iBIekinge länPolismyndigheten
länets samtliga fembl.a. syftar tillprojektLänsövergripande attsom

brottsföre-väl fungerandeskall hautgångkommuner före 1999 års
traditionellaför debl.a. arbetabyggande råd. kommerMan att att samver-

omfattabreddas tilloch polisenkommunernakansformema mellan att
organisationer och enskilda.företag,för föreningar,företrädareockså

KronobergKommunförbundet
Kronoberg kommerAllas vårtlänsprojektetInom tryggareettansvar -

Länsstyrelsen och Landstinget arbetaPolismyndigheten,länsförbundet, att
länetsbrottsförebyggande arbetet istödja detochför stimuleraatt

bildandetarbeta förkommerförstaSomkommuner. attstegett avman
råd alla länets kommuner.brottsförebyggande i

Åtgärder särskilda problemmot

StockholmstadsdelförvaltningSkarpnäcksfältets i
inärpolisensangivitsvissa de måluppnååtgärder förKonkreta att somav

cykelstölder.minska bilstölder ochhandlingsplan, bl.a. att

iLundKommundelsförvaltningen Centrum
finnsmed de problemförsöka komma tillrättaförOlika åtgärder att som

missbruk, langning,Lund. sig bl.a.i Detstationsområdet rörrunt om
skadegörelse.stölder och

Polisen StorumanUNGSAM Storuman,i
Åtgärder missbruk, snatterierolika lokala problemminskaför samtatt som

sammanhängande olyckor.därmedoch ochmed skoterolovlig körning mc

Hasslarps intresseföreningochHelsingborgs kommun
brottslig-relateradehandlingsplan denbrottsförebyggandeLokal mot mc-

i kommunen.heten

kommunTyresö
brottsförebyggande arbetetkommunövergripandeför detInom ramen

bygger påbl.a.brottsförebyggande projektgenomförs flertal ettett som
uppgifter ochbrottsförebyggandemedbovärdarsamverkan mellan

hyreshusområde.grannsamverkan i ett
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Lindesbergs kommun
inom för kommunens brottsförebyggandeOlika åtgärder ramen program.

Nacka kommun
klottertörebyggande projekt täcker hela kommunen.Treårigt Baseratsom

problemen kommer olika åtgärder kort och långpå kartläggningen av
vidtas.sikt att

Linköpings kommun
Grannsamverkan i flerfamiljshus. Särskilda trygghetsombud utses som
skall fungera förgrundsgestalter för det brottsförebyggande ochsom-
trygghetsskapande arbetet i området. Målsättningen bl.a. minskaär att
vardagsbrottslighet bl.a. skadegörelse och minska nyrekryteringenattsom
till kriminella livsstilar.

föreningEriksbo Kooperativa
Brottsförebyggande i bostadsområdet stadsdeleninsatser Eriksbo i
Angered i Göteborg. Föreningen vill komma tillrätta med bl.a. bil- och
källarinbrott samarbete bostadsföretaget stadsdels-med ochgenom
förvaltningen. Bland åtgärderna ingår grannsamverkan mellan hyresgäster-
na.

ÄngelholmHyresgästföreningen iNordvästskåne,
ÄngelholmsBrottsförebyggande insatser i bostadsområden inom och

Klippans kommuner. skallMan bl.a. arbeta med skapa nätverk,att
kartlägga situationen områdena, informationsvideoi producera ochen
informera ungdomar i skolorna konsekvenser brott.om av

relleborgshem tillsammansT AB med kommunens brottsförebyggande
Sätt gränsergrupp -

Åtgärder i bostadsområdet för förebyggaFagerängen skadegörelse,att
våld och kriminalitet. bl.a. få de boendeSträvan är att attannan engagera
sig för området kringoch mål och uppgifter.enas gemensamma
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ungdomartillriktadeSärskilda insatserIII

IyglottiljBlekinge F
anställdaflottiljens60-talarbetarvåldetMed F17 ettprojektet motI av

livsstilar.kriminellatillnyrekeryteringförhindraförideell bas att

fotbollsförbundGöteborgs
blandoch drogervåldmobbning,motverkatillsyftarProjekt som

ungdomarnamedkombinationiinformationsinsatser attungdomar genom
bostadsområdena skoltid.efterisysselsättningges

kommunMalungs
primärvård,medsamverkaniskall,rådetbrottsförebyggandelokalaDet

särskildavidtasocialtjänst,ochpolisidrottsföreningar,föräldragrupper,
missbruks-densärskiltproblem,derasochungdomartillriktadeinsatser

brottsligheten.relaterade

ÖstersundThink T iwice
mångkulturellai dagenssituationungdomarnasbehandlarUtbildning som

praktisktitillskallkunskapernaoch tasErfarenheternasamhälle. vara
medarbeteordinariedeltagarnasiarbetebrottsförebyggande unga.

GävleBrottsförebyggarna iBIG - ochsocialtjänstenpolisen,invandrarföreningarna,mellanSamverkan
invandrar-blandbrottslighetenminskasyftar tillinvandrarcentrum som

detiinvandrareaktiveraochambitionungdomar. En är att vuxnaengagera
derasiinvandrarföräldrarstödjaarbetetbrottsförebyggande samt

föräldraroll.

StockholmFryshuset,SöderKFUM
iindrasföri riskzonensigbefinner attÅtgärder ungdomartillriktade som

förutsättningarnatill ökabl.a.syftarProjektet attkriminellt livsmönster.ett
samhället.svenskadetiinvandrargruppersärskiltintegrera utsattaför att

projektetmålsättningen är attårbörjantillomfattar ettProjektet menen
i år.skall pågå tre

Uddevalla kommun,mellansamverkansprojektProjekt NA VET ett-
närpolisenochUddevallahemlandstinget,

kriminalitetökadmedtillrättakommatillsyftar somarbete attEtt som
S.k.intensifieras.ochutökasskallstadsdelvåld iochskadegörelse en

Gräns-kulturellaolikafrånskallgränsgångare grupper.engageras
medsamverkaochstöd tillnärmiljön ochiverkaskallgångarna ge
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föräldrar och andra anhöriga, den personal barnen och ungdomarnasom
i sin vardag företrädare för de föreningar har verksamhetmöter isamt som

stadsdelen.

Karlshamns kommun
projektetGenom skall tonåringar i högstadieålder möjlighet delta iattges

ungdomscirklar där de under sakkunnig handledning får samtala om
samlevnads- och existentiella frågor. Genom cirklama vill bidra tillman

positiv identitetsutveckling för ungdomarna och därmed förebyggaen
kommande problem.

III A inom bamomsorgensInsatser skolansoch
område

Annerstaskolan Huddinge kommuni
Personal- och föräldrautbildning syftar till föräldrar ochattsom ge
personal kunskaper och stöd det gäller arbeta med barnensnär attmer
attityder, värderingar, relationer etc.nonner,

Arvidsjaurs kommun och Arjeplogs kommun
Två parallella projekt syftar till kamratstödjandeattsom genom
verksamhet skapa och säker miljö i skolan fri från klotter,trygg ären som
snatterier och andra problem.

Söderköpings kommun
Projektet syftar till förebygga drogmissbruk och kriminalitetatt genom
olika insatser för barn och ungdomar i kommunens skolor. Verksamheten
riktar sig också till lärare föräldrar.och En satsning på lärarfortbildning
skall för öka kunskapengöras brottslighetatt och droger.om
Föräldrautbildning i samverkan med bamavårdscentral,startas upp
förskola och Skolhälsovård.

kommunPiteå
Produktion film kamratstöd i skolan KIS. Filmen skallav en om
användas i utbildningssyñe och målsättningen kamratstödsverk-är att
samheten skall spridas till alla landets skolor.

Åsa Jacobsson
Arbete med högstadieungdomar på Gärdesskolan i Bollnäs.
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Skola,Veberöds Hem
drivs ipsykiskt våld. Projektetsåväl fysisktförebyggaförInsatser att som

kyrkan, barnhälsovården,Svenskabarnomsorgen,med skolan,samarbete
och ungdomar ialla bambibliotek. Målgruppenochfritidsförvaltningen är

0-16 år.åldern

FöräldrautbildningIII B

kommunMalmöStadsdelsförvaltning,Oxie
minska ungdomsbrotts-på siktmed syfteföräldraskolaStart attav en

området.ligheten i

kommunKarlshamns
metodermedföräldrastöd arbetarOlleprojektet MötaI nyamangenom

med föräldrar villeTillsammansverksamheten.föräldrastödjandeför den
brottslighet och ordnings-blandmotverkaarbeta för annatattman

konflikter och socialaockså förebyggastörningar. Målsättningen är att
invandrarbakgrundmed isärskilt stödja föräldrarfamiljen,problem i att en

i bam.engagerade sinakultur och få fleratt papporny

Ronneby kommun
ungdomarbarn ochsyftar till förebyggaFöräldrastödsprojekt attattsom

kriminalitet.ochi riskzonen för drogerhamnar

NorgårdenskolanUddevalla kommun,
i åldern 1-16 år erbjudsföräldrastöd. Föräldrar till barnSamverkan kring
drogmissbruk, våld ochMålsättningen förebyggaföräldrautbildning. är att

rasism.

kunskapsspridningInformations- ochIV

brottsförebyggandeStockholms stads centrum
brottsförebyggande arbetehandbok för lokaltUtarbetande av en

genomförande seminarier i stadsdelsnämndernaManualen, samtav
infonnationsspridning till företagare föreningsledare.och

SCC-Social Change och UNIK-baseCenter
Uppdatering och drift databasen innehåller informationUNIK som omav
konkreta ungdomsprojekt med bl.a. brottsförebyggande inriktning.
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Sober förlag
samband med utgivningenI skrift Folkrörelser i brotts-av en -

förebyggande arbete genomförs seminarier i landet tematsex-
folkrörelser i socialt och brottsförebyggande arbete.

SstAfrems Syriska Ortodoxa kyrka
Informations- och utbildningssatsning tillriktad ungdomar föräldraroch

deninom syrisk ortodoxa kyrkans verksamhetsområde. Målsättningen är
öka kunskapen det svenska samhället med dess lagar ochatt om

förordningar moral- och etikfrågor. vikt kommerStor läggassamt attom
vid jämförelser mellan svensk/europeisk kultur och orientalisk kultur,
särskilt avseende skillnader i och kvinnors ställning i samhället ochmäns

på jämställdhet.synen

Lokala Brottsförebyggande Rådet Vantöri
antalEtt projekt vänder sig till bam och i lokalområdet ochsom vuxna

bl.a. syftar till informera, utbilda och enskilda ochattsom engagera
företag i frågor har betydelse för det brottsförebyggande arbetet.som
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tillvaltsprojektFörteckning över utsom

medling ochmedförsöksverksamhetema

familjerådslag

Medlingsgrojekt
kommunUppsala
kommunLaholms

iHögsbo JourbyrânLinnéstaden ochStadsdelsförvaltningama samt
Göteborgs kommun
Värmdö kommun

iRevansch VästeråsFöreningen
Västerås kommun
Örnsköldsviks kommun
Skövde kommun

Maria GamlaochSkärholmens, KungsholmensVantörs, stans
Stockholms kommunStadsdelsförvaltningar i

Österåkers kommun
kommunForshaga

Sollentuna kommun
kommunHaninge

i StockholmSolna/Sundbyberg/EkeröMedlingsgruppen
Mölndals kommun
Motala kommun
Mariestads kommun

i Gävleborgs länPolismyndigheten
Helsingborgs kommun
Lunds kommun
Järfälla kommun
Borlänge kommun

kommunUmeå
Eskilstuna kommun

kommunTimrå
SundsvallBrottsofferjouren iSundsvalls ochkommun

kommunTyresö
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Familjerådslagsgrojekt
Halmstads kommun
Söderhamns kommun

kommunKiruna
kommunLuleå

Skellefteå kommun
Västerås kommun
Enköpings kommun
Norrköpings kommun
Nässjö kommun
Stadsdelsnämnden Liljeholmen i Stockholms kommun
Stadsdelsnämnden Centrum i Göteborgs kommun
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