Ansökan om ekonomiskt stöd för utvärdering/uppföljning av
brottsförebyggande arbete
Grunduppgifter
Utvärderingens/uppföljningens namn:
Period Ange start- och slutdatum för utvärderingen/uppföljningen.
Fr o m
Tom
Ekonomiskt stöd
Projekt som ska utvärderas av en disputerad person eller av en doktorand som handleds av en disputerad
person anställd av en institution vid ett universitet eller högskola, kan ansöka om ekonomiskt stöd upp
till 400 000 kr. För övriga projekt kan stödet högst uppgå till 250 000 kr.
Ska utvärderingen genomföras av en disputerad person eller av en doktorand som handleds av en
disputerad person anställd av en institution vid universitet eller högskola?
Namn på personen
JA

NEJ

Sökt belopp från Brå

kronor.

Sökande organisation
Organisationens namn
Besöksadress
Telefon

Postnr och postort
Organisationsnr

Kontonr (plus- eller bankgiro)

Företrädare för organisationen (behörig firmatecknare)

Är den sökande en förening eller organisation ska denna till ansökan bifoga kopia på konstituerande
mötesprotokoll eller motsvarande behörighetshandlingar för att styrka sin juridiska person.
Den som skickar ansökan ska intyga sin rätt att företräda den sökande organisationen till exempel
såsom firmatecknare eller enligt delegationsordning. Behörigheten ska styrkas genom lämplig
dokumentation. Detta gäller även om sökanden är en myndighet eller kommun.
Kontaktperson (Huvudansvarig för dialogen med Brås handläggare och för avrapporteringen till Brå.)

Namn

Utdelningsadress (gata eller postbox)

Postnr och postort

Telefon

E-postadress

Budget för utvärderingen eller uppföljningen
Av budgeten ska tydligt framgå hur den totala budgeten ser ut, vilka kostnader som är tänkta
att täckas av Brås stöd och vilka övriga finansiärer som eventuellt finns.

Typ av kostnader

Totalbudget

Medel sökt från Brå

Sökt summa

Beviljad summa

Summa:

Övriga finansiärer

Summa:

Beskrivning av utvärderingen eller uppföljningen
Nu gäller det att motivera varför just er utvärdering/uppföljning ska beviljas ekonomiskt stöd!
För att Brå ska kunna ta ställning till er ansökan, behöver den i detalj beskriva såväl den
ursprungliga lägesbilden och era brottsförebyggande åtgärder som den utvärdering eller
uppföljning som ni nu avser att göra. I slutet finns ytterligare skrivutrymme vid behov.
Ni kan även bifoga kompletterande information om behov finns men sträva efter att besvara
samtliga frågor nedan utförligt i formuläret.
Inledande motivering
1. Beskriv övergripande vad ni planerar att utvärdera och hur ni ska gå tillväga.

Lägesbild
2. Hur har ni tagit fram er bild av situationen?

3. Vilka problem har identifierats?

4. Vilka är de troliga bakomliggande orsakerna till dem?

Brottsförebyggande åtgärder
5. Vilken/vilka brottsförebyggande åtgärder ska utvärderas eller följas upp?

6. På vilket sätt är det tänkt att åtgärderna påverkar de troliga orsakerna till problemen?

7. Vilka mål har satts upp för de brottsförebyggande åtgärderna?

8. Har något lokalt brottsförebyggande råd eller motsvarande varit involverat i arbetet?
Och är de åtgärder som ska utvärderas inskrivna i samverkansöverenskommelsen
mellan kommun och polis eller i myndigheternas medborgarlöfte?

Utvärdering eller uppföljning
9. Vad är syftet med utvärderingen eller uppföljningen?

10. Vilken kunskap kan förhoppningsvis komma ut av den?

11. Vilka frågeställningar kommer den att besvara?

12. Kan utvärderingen/uppföljningen spridas vidare och vara av intresse för andra
brottsförebyggande aktörer i landet?

13. Vilka metoder och underlag kommer att använda (t ex enkäter, statistik)?

14. Beskriv ev. risker och begränsningar som behöver tas i beaktande vid genomförandet.

15. Redovisa hur ni har resonerat kring kön och ålder vid upplägget. Vid
slutrapporteringen ska ni, i möjligaste mån, redogöra för köns- och åldersfördelningen
hos dem som varit mottagare för åtgärderna och vad detta har inneburit för arbetet
och dess resultat.

16. Vem ska göra utvärderingen/uppföljningen? Precisera hur styrningen och
ansvarsfördelningen ser ut.

17. Har ni på något sätt stöd av eller samverkan med något universitet eller högskola?

18. Beskriv tidsplanen för utvärderingen/uppföljningen, med ungefärliga datum för
hållpunkter.

Ytterligare skrivutrymme vid behov. Hänvisa till den aktuella frågans nummer.

