
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Återrapportering av ekonomiskt stöd till 
lokalt brottsförebyggande projekt 

 
 
 
 
Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i 
landet, både som projekt och i den löpande 
verksamheten. Några av dessa insatser har kunnat 
genomföras med hjälp av ekonomiskt stöd från 
Brottsförebyggande rådet (Brå). Arbetet 
dokumenteras och efter insatsen lämnas en 
slutrapport till Brå.  
 
Erfarenheterna från de olika projekten är många 
gånger intressanta för andra som arbetar med 
brottsförebyggande arbete och därför publicerar Brå 
ett urval av rapporterna på myndighetens webbplats.  
 
För sakuppgifter och slutsatser står respektive 
författare eller organisation. 
 
Fler rapporter finns att ladda ner på 
www.bra.se/lokaltarbete 
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Utvärdering av Konsultationsteamet i Malmö 
 
Bakgrund 
Brottsförebyggande rådet har beviljat Malmö stad medel för utvärdering av 
Konsultationsteamet för livsstilskriminella/avhoppare. I den beviljade ansökan 
riktas frågeställningar som i korthet avser hur verksamheten och dess mål har 
utvecklats, vad som har legat till grund för utvecklingen samt faktorer som 
skapar förutsättningar för hur verksamheten ska bedrivas och utvärderas i 
framtiden. Malmö stad har kontrakterat Malmö högskola som genomfört 
utvärderingen. 
 
Sammanfattning 
Konsultationsteamet är en verksamhet i Malmö vars syfte är att ge stöd till 
personer som vill lämna ett kriminellt liv och/eller gängtillhörighet och/eller 
som lever under allvarliga hot. De individer vars ärenden aktualiseras har 
antingen inte polisanmälts eller avser ärenden där en tidigare polisanmälan är 
nedlagd.  
I aktuell utvärdering ges en beskrivning av verksamhetens uppkomst, utveckling 
och innehåll. Utifrån tillgänglig dokumentation analyseras verksamhetens 
resultat och som sedan relateras till verksamhetens mål. Som del av 
utvärderingen har en Workshop genomförts för att formulera syfte och mål för 
Konsultationsteamet, identifiera kritiska faktorer för resultat samt att skapa en 
åtgärdslista för att komma vidare i konkret målarbete. Avslutningsvis föreslås 
en modell för hur verksamheten ska utvärderas i framtiden. 
Utvärderingens resultat visar att av de individer som Konsultationsteamet har 
haft kontakt med sedan verksamhetens start och fram till och med 2014 har 
drygt 60 % inte erhållit en ny påföljd samt att 56 % varken förekommer i 
polisens påföljds- eller misstankeregister. Viktiga resultat är även att 
Konsultationsteamet har skapat en åtgärdslista för att komma vidare i konkret 
målarbete samt att ett konkret förslag för systematisk och kontinuerlig 
uppföljning har utvecklats. 
Utvärderingens slutsats är att Konsultationsteamet bedriver och kontinuerligt 
utvecklar en viktig verksamhet och som genererar ett relativt bra resultat, samt 
att föreliggande dokumentation sannolikt har betydelse för såväl 
Konsultationsteamet eget utvecklingsarbete som för det nationella 
utvecklingsarbete som genomförs på området. 
 
Budget 
Beviljade medel á 250 000 kr har efter upphandling använts till att kontraktera 
Malmö Högskola som genomfört utvärderingen. 
Rapporten avhandlas i sociala resursnämnden 28/4-15. 
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Helena Sjöman 
Sektionschef 


