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

Slutredovisning av Brottsförebyggande Projekt
”Trygghet i Strömsund”
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Bakgrund
Strömsunds kommun i Jämtlands län, är en kommun som satsar brett på brottsförebyggande
arbete. Kommunens brottsförebyggande råd har varit aktivt i tre år, med ny inriktning, där vi
sätter stort fokus på barn och ungdomar. Vår ambition och vårt mål är att få ungdomarna och
de äldre att känna sig trygga och säkra i vår kommun. Strömsunds kommun är en glesbygdskommun med ett område på 10 600 kvadratkilometer där polismyndigheten har ett svårt uppdrag att hinna med att bekämpa brott, och detta är inte bra.
Problembeskrivning
Genom statistiken på inbrott och stölder i kommunen ser vi att det är ett stort problem.
Syfte
Syftet med projektet ”Trygghet i Strömsund” är att hitta former att minska antalet brott i
kommunen. Antalet stölder/snatterier och inbrott ökar tyvärr. Nu ska vi tillsammans med berörda parter försöka hitta lösningar på hur vi ska minska de negativa siffrorna.
Målgrupp
Företag, butiker och personal
Metod
Strömsunds Brottsförebyggande råd är motorn i arbetet. I denna grupp ingår representanter
från polismyndigheten, sociala, skolan, näringslivet och stöldskyddsföreningen.
Projektet
”Trygghet i Strömsund” blir ett ettårigt projekt, där vi kommer att fokusera på ökade stölder
kring butiker, företag och kommunförvaltningar. Vi kommer att utbilda och informera samtliga i samarbetsprojektet om hur man kan skydda sig och sin verksamhet från inbrott och stölder.

Hur har vi gått till väga och hur har resultatet blivit?

Steg ett: Under oktober månad 2004 samt november 2005 anordnades informationskvällar
där företag från samtliga orter i Strömsunds kommun bjöds in till information i ämnet ”Ett
tryggare Strömsund” samt diskussion om hur vi tillsammans kan öka tryggheten i kommunen.
Under dessa tillfällen diskuterades även frågor som
- Hur ska vi bygga vår kommun säkrare i framtiden
Under Steg två har vi gjort en lättare säkerhetsanalys, där vi fått fram de svaga länkarna i
olika verksamheter i kommunen, när det gäller trygghet.
De svar vi fått in genom träffar med företag, samt intervjuer med privatpersoner i kommunen
var följande.
•

Otrygghet hos många företag, butiker när polisen inte har resurser att tillgå på nätter och
helger.

•

Många butiker i kommunen har inte ett inbrottsskydd som är tillfredställande, vilket ökar
butiksägarens oro för att bli utsatt för brott.

•

SSF:s SMS system för att varna butiker har introducerats, och kommit igång, i syfte att
varna butiksägare/företag när något brottsligt är på gång.

Steg tre: Under projekttiden har 100 personer i olika åldrar i Strömsunds kommun intervjuats i ämnet trygghet i ditt närområde. Vi fick åter 80 Enkäter, och de bestod av tre frågor
1. Vad är trygghet för dig?
2. Har du förtroende för Polismyndigheten i Strömsunds kommun?
3. Känner du dig trygg i din kommundel?
Svarsfrekvens
60 % svarade på enkäten, och resultatet kortfattat blev enligt följande.
Fråga 1
• Trygghet för de flesta var att kommunal service fungerar
• Att sjukvården snabbt hjälper till vid olyckor och sjukdomar.
• Att kunna vistas i skog och natur utan rädsla att bli överfallen
• Fritt landskap, stora underbara ytor att röra sig på
Fråga 2
• Av de 60 svar vi fick åter svarade 30 att de hade fullt förtroende för polisens insatser, men
önskvärt vore det att de blev mera synliga.
Fråga 3
I stort sett alla som svarade på enkäten känner sig trygg i Strömsunds kommun.

Vad blev det förväntade resultatet
•
•

Under projekttiden kommer det att bildas nätverk där näringslivet, butiker och företag kan
stötta varandra i olika frågor.
Projektet ska leda till minskade stölder samt trygghet i Strömsunds kommun.

Dokumentation
Projektet har dokumenterats kontinuerligt av koordinator.
Budget
Ekonomisk redovisning av projektmedel, ansökan av BRÅ för projekt ”Trygghet i
Strömsund”
Av de 30 000 kronor som projekt tilldelats har det användas enligt följande.
•
•
•
•
•
•
•

Föreläsningar/informationsmöten hur man skyddar sig och sin verksamhet mot inbrott och
stöld, skadegörelse
Uppbyggnad av informationsnätverk mellan butikerna
Regelbundna träffar
Introducera SMS-nätverket för snabb infovid iakttagelser och stölder
Annonser i tidningar
Upptryckning av informationsmaterial för utskick till Strömsunds kommun genom SUAB.
Utbildning om hur du skyddar din verksamhet från inbrott och stölder.

Med dessa ord hoppas vi från Strömsunds BRÅ att redovisningen av projektet ”Trygghet i
Strömsund” uppfyller Nationella BRÅ:s angivna krav för redovisning.

Med vänliga hälsningar
Strömsunds BRÅ genom Magnus Rydhult

