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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Redovisning av utbildning för fastighetsförvaltare/skötare i
brottsförebyggande åtgärder, dnr B33-0473/2003
I syfte att minska vardagsbrottsligheten har Brottsförebyggande Rådet i Skövde
och Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen/Skövde under våren och hösten
2004 genomfört en utbildning i brottsförebyggande åtgärder.
Utbildningen riktade sig till fastighetsförvaltare och fastighetsskötare verksamma
hos större fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Utbildningen ingår som en
aktivitet i det handlingsprogram som upprättats av Brottsförebyggande Rådet i
Skövde.
Brottsförebyggande rådet i Skövde har även erhållit 40 000 kr i projektstöd från
Brottsförebyggande Rådet - BRÅ .

Omfattning
Utbildningen har genomförts under tre eftermiddagar maj - nov och omfattat
sammanlagt 9 timmar. Föreläsare har varit från polisen, försäkringsbolag, belysningstillverkare, lås- och larmföretag. En rad goda exempel på utförda åtgärder
har även förevisats från olika bostadsområden. Dessutom har Brottsförebyggande
Rådet i Skövde och Fastighetsägarna informerat om verksamheten och målsättningar inom ämnet.

Program
Vid första tillfället som skedde i form av ett öppet seminarium var syftet att översiktligt redogöra för brottslighet och allmänt om förebyggande åtgärder. Till detta
tillfälle hade en generell inbjudan gjorts till fastighetsförvaltare i första hand. Syftet var att ge en bild av hur brottsligheten just då såg ut i Skövde samt presentera
en översikt över brottsförebyggande åtgärder. Föreläsare var polis, fastighetsägare, försäkringsbolag, bevakningsföretag, larm- och låsföretag, räddningstjänst m
fl. Drygt 40 personer deltog.
Med utgångspunkt från de diskussioner man haft vid det inledande seminariet
samt avstämning med representanter för fastighetsägarna erbjöds en inbjudan till
en utbildning för fastighetsskötare/fastighetsförvaltare. Inbjudan gick ut till medlemmarna i Fastighetsägarna region Väst i Skövde samt till större bostadsföretag.

c:\documents and settings\tinlo\skrivbord\slutrapporter\0473.2003 fastskötare.doc
Telefax
E-post adress

Postadress

Besöksadress

Telefon

SKÖVDE KOMMUN
Kommunstyrelsekontoret
541 83 SKÖVDE

Stadshuset
Fredsgatan 4
SKÖVDE

0500-49 80 00 vx

0500-41 49 60

kommunstyrelsen@skovde.se

Direkttelefon

Mobiltelefon

Handläggarens E-post adress

0500-49 81 20

0703-72 17 60

conny.back@skovde.se

2 (4)

I inbjudan bifogades även det informationsmaterial om brottsförebyggande åtgärder som tagits fram av Brottsförebyggande rådet i Skövde (bifogas).
Vid andra tillfället var syftet att få en inblick i de olika problemområdena samt få
en allmän förståelse för att brottsförebyggande åtgärder är viktiga. Fastighetsägarna redogjorde för vikten av att arbeta med förebyggande åtgärder. Brottsförebyggande Rådet berättade om sin roll och verksamhet i Skövde. Polisen gav en bakgrund av brottsligheten, vilka olika typer av brott som är vanligt förekommande
och hur förövarna bakom brotten ser ut. Aktuell brottsstatistik för Skövde redovisades. Länsförsäkringar gav sin syn på brott och skadegörelser och vad det innebär i kostnader och försäkringspremier. Dagen avslutades med allmän frågestund
och diskussion. Drygt 50 personer deltog.
Det tredje utbildningstillfället fokuserade på olika förebyggande åtgärder som
man kan vidta vid bostadsområden. Polisen gav en rad tips och propagerade även
för grannsamverkan som en bra metod. Vadsbolås och Vadsbolarm visade på moderna utrustningar som man kan installera för att försvåra brottslighet. Belysning
är en viktig åtgärd och Fagerhults Belysning visade på olika lösningar. Därefter
visade Skövdebostäder en rad goda exempel på hur man arrangerat belysningar i
sina bostadsområden och hur man praktiskt får igång grannsamverkan. Drygt 50
personer deltog.
En presentation med foton över praktiska exempel på hur man kan arbeta med belysning i bostadsområden i brottsförebyggande syfte har tagits fram genom projektet och användes vid utbildningen (bifogas).

Resultat
Uppslutningen var god och under de tre utbildningstillfällena deltog 40, 52 resp
53 personer. Deltagarna kom från både stora och små fastighetsägare, med en viss
övervikt från Skövdebostäder och Riksbyggen. En stor del av Skövdes bostadsområden har därför nåtts genom utbildningen.
Utbildningen har givit en bra insikt i hoten och visat på en rad möjligheter till åtgärder som kan bidra till minskad brottslighet och skadegörelse. Förhoppningsvis
kommer det att initiera fortsatta åtgärder inom de egna bostadsområdena.
Även de fastighetsägare som ej deltagit har fått vårt informationsmaterial och en
del har beställt ytterligare exemplar.
Polismyndigheten har även konsekvent byggt upp grannsamverkan under ett antal
år bland bostadsföretagen/samfälligheterna i Skövde. Detta har gett ett gott resultat ur brottsförebyggande synpunkt och kommer att fortsätta.
Inom vissa bostadsföretag i kommunen har man även metodiskt arbetat med dessa
frågor och vidtagit åtgärder för att skapa ökad trygghet för sina hyresgäster. Dessa
har kunnat användas som goda förebilder vid utbildningarna.
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En kombination av att i utbildningen kunna ge goda exempel från våra egna bostadsområden kring bl a belysningsåtgärder och utveckling av grannsamverkan
och inte minst genom statistik kunnat påvisa att vissa åtgärder faktiskt gett goda
resultat tror vi har skapat goda förutsättningar för att långsiktigt höja kunskapsnivån kring brottsförebyggande åtgärder bland fastighetsägare, lokalanvändare och
boende.

Fortsättning
Efter önskemål kommer några workshops att anordnas för att ge intresserade deltagare möjlighet att fördjupa kunskaperna inom specifika områden. De områden
som är aktuella är lås och larmutrustningar samt hur man kan förebygga anlagda
bränder. Enligt planerna kommer det att genomföras under feb - mars 2005. Ytterligare workshops kan bli aktuella om intresse finns.
Även ett uppföljningsmöte för utbildningen planeras under 2005 för en repetition
och för att följa upp åtgärder. Ökat utbyte av erfarenheter mellan fastighetsskötarna är stimulerande och kan vara en viktig hjälp i arbetet med att bekämpa brottsligheten. Förmodligen kommer utbildningen även att erbjudas till nya intresserade
och genomföras ytterligare en gång under hösten 2005.

Kommentarer
I den ansökan som inlämnats till BRÅ presenterades ett upplägg för projektet. En
del åtgärder har dock fått förändras efterhand och har inte helt genomförts enligt
det upplägg som angavs i ansökan.
Några gemensamma studiebesök hos varandra för att identifiera svagheter eller
risker i fastighetsbeståndet har inte genomförts, istället kommer vi att vid uppföljningen i vår gå igenom vilka åtgärder som genomförts hos de deltagande fastighetsförvaltarna.
Uppbyggnad av nätverk inom industriområden skall genomföras i särskild ordning. Dock gick det inte att skapa ett nätverk bland de deltagande fastighetsägarna
eftersom de geografiskt var så utspridda att detta inte var praktiskt genomförbart.
Kontakter har därför tagits med intresserade i några industriområden för att där
utveckla dessa nätverk.
För frågor kontakta Conny Bäck, sekreterare i rådet på tel 0500-49 81 20,
e-post conny.back@skovde.se eller undertecknad på tel 0500-49 42 74.
BROTTSFÖREBYGGANDE
RÅDET I SKÖVDE

Tord Gustafsson
ordförande

Conny Bäck
sekreterare
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Bilaga 1

Ekonomisk redovisning projekt Dnr B33-0473/2003.
Skövde kommun fick i november 2003 beviljat 40 000 kr från BRÅ till projektet
utbildning för fastighetsskötare i brottsförebyggande åtgärder. Pengarna har använts enligt nedan.
Kostnader
Projektledare
Lokalkostnad
Kaffe vid tre tillfällen

26 660 kr
800 kr
2 327 kr

Summa

29 727 kr

Anhåller om att resterande medel 10 273 kr får disponeras under våren för kringkostnader kring två workshops samt uppföljningsträff inom projektet samt för nytryck av utbildningsmaterial.
Skövde 2005-01-31

Tord Gustafsson
ordf Brottsförebyggande
rådet i Skövde

