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

DNR M3.3-0445/2005

Slutrapport för ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande arbete.
Kartläggning

• Då det framkommit från massmedia att den äldre delen av befolkningen inte
vågar gå ut på kvällar, överfall, inbrott m.m. Brå-seniorerna via sina medlemmar inom pensionärsorganisationerna göra en kartläggning sammanställde
en enkät samt gjorde en ansökan till BRÅ om medel.

Åtgärder
Träffar
• Information om Brå i Falkenberg samt projekt Brå-seniorerna 2005-12-06.
Sammankomsten samlade omkring 50 deltagare.
Både press och lokal-TV4 var på plats.
• Information om Brå i Falkenberg samt projekt Bråseniorerna 2006-10-31.
Sammankomsten samlade omkring 60 deltagare.
Både press och lokal-TV4 var på plats.
• Regelbundna sammanträde med Bråseniorerna genomförs.
Externa föreläsare bjuds in.
• Företrädare för Brå-seniorerna har deltagit vid sammanträde med Brå
Falkenberg och redovisat pågående arbete.
• Företrädare för Brå-seniorerna har deltagit ett stort antal möten som anordnats
lokalt inom de olika pensionärsorganisationerna för att redovisa resultat från
enkäten som gjorts.
• Företrädare för Bråseniorerna har varit inbjudna till Kävlinge kommun och
deltagit vid sammanträde med Brå Kävlinge där man räknar med att starta en
seniorverksamhet.
• Fackeltåg för INTEGRATION och MÅNGFALD 2005 och 2006. Vårt
deltagande har varit att ge information samt haft kaffeservering för vuxna och
saft för barn och ungdomar. Brå-seniorerna har som vanligt serverat hembakat.
• Årsredovisning 2005
• Utdelning av materialet ”Töm bilen själv” har skett i anslutning till stora
kulturarrangemang ut på Vallarna. Det har delats material vid parkeringar,
även på Gekås i Ullared, Bad-, kamping- och rastplatser.
Utbildning
• Bertil Persmark och Ulla Ericsson deltog i av Brottsförebyggande rådet
inbjudit till 2006-12-02—03 Göteborg
• EN HEL DAG FÖR/OM MÅNGKULTUR, 2006-03-25. Varberg
• Gekås i Ullared. Vad gör företaget för att förhindra stölder, plånboksstölder
från kunder m.m.? Företaget har idag, bl. a. tagit bort en Minutenautomat inne
i företaget. Detta föra att förhindra, att ”lösa” pengar finns bland kunderna.
Kunderna betalar mer med kort i dag.
• Deltagit vid ”Kvinnolunch” med föreläsning.

• 4 juni 2007 genomfördes ett besök på Tryggare Mänskligare Göteborg.
En kort redovisning av vårt projekt gjordes.
Föreläsning om trygghetsseminarier i Högsbo samt om Tryggare och
Mänskligares äldregrupp, mappen Trygga Tillsammans och om
trygghetsvandringar.
Vi fick även ta del av de olika skrifter och idéblad som tas fram och finns
tillgängliga för alla pensionärer.

Genomförande

• Projektet har pågått under tiden 2005-08-01 t.o.m. 2006-12-31 med en
förlängning pga. en inställd utbildning.
• Aktörer, representanter från fem pensionärsorganisationer Goldy Farland,
Bertil Persmark, Ragnvald Nylander, SKPF, Inga Bengtsson, Inga-Maj Nilsson,
Ulla Ericsson, SPF, Carl-Erik Bolling, SPRF, Bengt-Arne Bengtsson, PRO,
Ethel Carlsson, RPG.
• Ansvarsfördelning görs med en arbetsgrupp bestående av Goldy Farland,
Bengt-Arne Bengtsson och Ulla Ericsson.
• För komplettering och samordning har respektive person sin styrelse och de
medlemmar som finns i respektive organisation för att sedan gå ut till alla
medlemmar. Ett antal bildserier har tagits fram som underlag till föreläsningar.
En stor trygghetsundersökning sker inom länet, med start hösten 2006, med
övergripande trygghetsarbete.
• Fortsatt arbete blir att fortsätta med information vid olika möten där äldre
personer finns. Dessutom kommer studieverksamheten att fortsätta med
materialet ”Våga leva livet”.
• Genomförandet har skett med en enkät som tagits fram och sedan delades ut
till 400 pensionärer i organisationerna. Se bilaga: Utdelning och svarsfrekvens.
enkäterna samlades in och bearbetades för en sammanställning, ”Äldres trygghet i
Falkenbergs kommun”.
• Vi ser det som mycket viktigt att göra liknande arbete för att sprida
arbetsmetoden. Vi ser det arbete som startas i Kävlinge som ett bevis på att vi är
på rätt väg.

Effekter

• Statistik, se redovisad rapport.
• Spontana reflektioner från medlemmar inom organisationerna finns inskrivna
i rapporten.
• Vi har nått ut i massmedia på ett mycket positivt sätt och därmed blivit mer
sedda vilket ger vårt arbete en bra spridningseffekt.
• Många pensionärer har reflekterat spontant över kartläggningen och detta
betyder att pensionärerna som åldersgrupp har blivit uppmärksammad. Att känna
sig sedd och hörd genom exempelvis en kartläggning innebär också att man blir
mer öppen för information om vad man som enskild individ kan åtgärda för att
öka tryggheten.

”Tragedin i världen är inte de onda
människornas brutalitet
utan de goda människornas tystnad.
”Martin Luther King”

Redovisning av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande arbete.
Ekonomisk redovisning av projektet med dnr B3.3-0445/2005.
Falkenbergs kommun fick 2005-10-28 beviljat 30 000 kronor som stöd till lokalt
brottsförebyggande arbete i Falkenbergs kommun. Pengarna har använts enligt
nedan.
Aktiviteter/insatser
Framställning av informationsmaterial
Kartläggning och utveckling
Kompetensutveckling
Stormöten, porto, annonser m.m.
Diverse kostnader för resor
Kompetensutveckling, Göteborg

Total summa

Kostnad kronor
18882 kronor
1189 kronor
1995 kronor
1302 kronor
1429 kronor
kronor

kronor

Falkenberg 2007-06-18

Falkenberg 2007-06-18

Underskrift av firmatecknare/sökande
om annan än firmatecknare

Underskrift av firmatecknare/sökande
om annan än firmatecknare

Namnförtydligande
Ulla Ericsson
Brå-seniorerna

Namnförtydligande
Louise Klintefjord
Brotts- och Drogförebyggarsamordnare

Slutord
Syftet med BRÅ-seniorernas arbete är att medverka till ett tryggt Falkenberg för alla innevånare.
Till grund för detta arbete har vi nu resultatet från enkäten där en del av den äldre befolkningen fått
komma till tals. Målet är att göra många medvetna om att man kan påverka vardagsbrottsligheten.
Alla goda krafter behövs i detta arbete därför är pensionärernas egna organisationer en viktig
resurs.
För framtiden bedöms följande insatser som viktiga:
• Skapa generationsöverbryggande aktiviteter för en större förståelse och tolerans mellan
ungdomar och äldre i utsatta bostadsområden.
• Finna vägar till samarbete med andra organisationer
och allmänheten.
• Vårt arbete ska, med bakgrund av denna sammanställning, fortsätta för att via informationer och kontaktskapande arbete nå ett bättre
resultat för varje år.
• Att kompetensutveckla nyckelpersoner.
Till sist:
En stor uppgift är att nå ut till så många pensionärer som möjligt med information kring
brottspreventiva åtgärder och skapa diskussionsgrupper i ämnet.
Goldy Farland

Bengt-Arne Bengtsson

Ulla Ericsson

Äldres trygghet i Falkenbergs kommun
Brottsförebyggande Rådet i Falkenberg har bildat
BRÅ-seniorerna med representanter från pensionärsorganisationerna.
Vårt arbete är att informera pensionärsorganisationer och
allmänhet om vad våra seniorer själva kan göra för att
undvika brott mot den egna personen och egendomen.
Vi som medverkar i projektet är:
Goldy Farland, Bertil Persmark, Ragnvald Nylander
Inga Bengtsson, Inga-Maj Nilsson, Ulla Ericsson
Carl-Erik Bolling
Bengt-Arne Bengtsson
Ethel Carlsson

SKPF
SPF
SPRF
PRO
RPG

För att kunna genomföra enkäten
ÄLDRES TRYGGHET I FALKENBERGS KOMMUN
har vi ansökt och erhållit ekonomiskt bidrag från Brottsförebyggande Rådet i Stockholm. BRÅ-seniorerna har

gemensamt ombesörjt utdelning av enkäten.
Vi tackar alla medverkande för svar och synpunkter och
hoppas att vår enkät skall vara till gagn för våra äldre och
även för andra som nu kan ta del av denna sammanställning.
Falkenberg i september år 2006
Goldy Farland Bengt-Arne Bengtsson
BRÅ-seniorerna i Falkenberg

Ulla Ericsson

Utdelning och svarsfrekvens.
Falkenberg har c:a 8000 pensionärer. Enkäten har lämnats
till 400 pensionärer fördelade inom de olika pensionärs-organisationerna som är representerade i
BRÅ-seniorerna.
Enkäten har fördelats enligt följande:
SKPF - 65 st, SPF - 170 st, SPRF - 70 st, PRO - 70 st, RPG - 25 st.

På 400 utlämnade enkäter har vi fått in 285 svar. Det utgör
en svarsfrekvens på 71 %, vilket visar att pensionärerna är intresserade att vara med och påverka
arbetet för större trygghet.
Vi har inte kunnat fastställa exakta tal för fördelningen mellan
boende i tätort och övrig, men uppskattar svar från boende i
tätorten till 60 % och övriga delar av kommunen till 40 %.

BRÅ-seniorerna –
i enighet mot brott för
ett tryggare Falkenberg

Studiematerial för cirklar.
En tryggare stad, från Lugna gatan i Stockholm, inspelad 1998, speltid 22 minuter.
Äldres rätt till trygghet

Våga leva livet, från Örebro inspelad 2004, speltid 27 minuter.
Hur skyddar jag mej för att inte bli offer?
Två videofilmer som handlar om hur man skyddar sig och sin
bostad mot brott.
Till båda filmerna finns ett diskussionsmaterial för tre sammankomster.
Filmerna finns att låna kostnadsfritt hos
Brotts- och drogförebyggarsamordnare Louise Klintefjord,
Stadshuset, Falkenberg. 0346-88 60 57.
Ni kan även kontakta någon från BRÅ-seniorerna.

Brå-seniorerna arbetar för att
tillgodose de äldres rätt till
ett tryggt och våldsfritt
Falkenberg

Olaga hot Med olaga hot och ofredande avses brott mot BrB
4 kap, 5 och 7 §§. En och samma person drabbas ofta av upp-repade hotelser och ofredanden. I
statistiken räknas i sådana fall varje tillfälle som ett brott. Mörkertalet är dock stort och svårt att få
en exakt uppfattning om. Särskilt stort är det för mindre grova brott och brott som inte har några
synliga konsekvenser.

Hets mot folkgrupp Med hets mot folkgrupp avses brott mot BrB 16 kap 8 §. Mörkertalet är
sannolikt stort. Brottet är även komplicerat rent juridiskt eftersom det rör yttrandefriheten och
därmed den gränsdragningsproblematik som finns. Många texter befinner sig till exempel i en
gråzon, där det kan vara svårt att avgöra om ett yttrande är hets mot folkgrupp eller inte.

Stöld-, rån- och häleribrott I denna kategori ingår samtliga brott inklusive rån och grovt rån i BrB
8 kap, häleribrott
BrB 9 kap 6-7 §§. Rånbrotten finns också redovisade under våldsbrotten.

Bilbrott är ett samlingsbegrepp för biltillgrepp, stöld ur och från motorfordon och skadegörelse på
motorfordon. Mörkertalet för biltillgrepp bedöms att vara litet, eftersom försäkringsbolagen kräver
polisanmälan.

Brottsförebyggande rådet
i Falkenberg
Brottsförebyggande
rådet
värnar om de äldres
trygghBrottsförebyggande

i Falkenberg
värnar om de äldres trygghet

Svarens fördelning på kön, civilstånd och ålder.
Svaren fördelar sig på 66 % från kvinnor och 34 % från män.

Åldersfördelning
De svarandes ålder

60 – 65 år - 4 %
66 – 75 år – 53 %
76 – 85 år – 39 %
86 år - - 4 %

Boendeförhållanden
Bor i hyreshus
Bor i villa
Bor i lantgårdsmiljö

35 %
55 %
10 %

Är du orolig för att bli utsatt för
Inbrott i bostaden?
Ja
39 %
Nej
61 %
Överfall i bostaden?
Ja
20 %
Nej
80 %
Stöld / skadegörelse av
egendom i din nära
boendemiljö?
Ja
52 %
Nej
48 %

Har du under året 2004 blivit utsatt för skadegörelse
eller stöld?
Ja
10 %
Nej
90 %

Känner du dig säker när du
vistas i ditt närområde?
Ja
Nej

80 %
20 %

Går på sta´n på dagen?

Ja
Nej

76 %
24 %

Går på sta´n på kvällen?

Ja
Nej

15 %
85 %

Har du någon gång blivit överfallen?
Ja
4%
Nej
96 %

Hur skyddar du dig mot inbrott?
(eftersom flera alternativ kan användas har vi valt att redovisa antal svar per alternativ)
Larm i bostaden
Extralås
Billarm/rattlås
Någon ser till hemmet
när du är borta?
Tittöga på dörren
Portkod/porttelefon?
Säkerhetskedja?

man

kvinna

32 st
77 st
85 st
208 st

14
28
42
68

18
49
43
140

82 st
32 st
45 st

19
9
13

63
23
32

5

14

Antal män resp kvinnor som valt att inte svara:

Kan polisen bidra till att minska din oro?
Ja
70 %
Nej
26 %
Ej svar
4%

Förklaringar till respektive brottskategori.
Våldsbrott I denna brottskategori ingår mord, dråp, barnadråp
och misshandel med och utan dödlig utgång, våldtäkt inklusive
grov våldtäkt, grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning,
våld mot tjänsteman samt rån inklusive grovt rån.

Misshandel inkl grov Med misshandel, grov misshandel avses
brott mot BrB 3 kap, 5-6 §§. Dessa brott utgör majoriteten som polisanmäls i Sverige. Mörkertalet
är stort och man räknar med
att ungefär en fjärdedel av alla misshandelsbrott anmäls till
polisen. Grova brott anmäls oftare än lindriga, brott mellan
obekanta oftare än mellan bekanta och brott som sker på allmän
plats oftare än de som sker på privat plats.

Hot-, kränknings- och frihetsbrott Här ingår samtliga brott
enligt BrB 4-5 kap samt hot eller förgripelse mot tjänsteman,
olaga diskriminering, hets mot folkgrupp, överträdelse av
besöksförbud, våldsamt motstånd, egenmäktighet med barn, utpressning och ocker.

Grov kvinnofridskränkning (se även våldsbrott) Med grov kvinnofridskränkning avses här brott
BrB 4 kap 4a §. Om en
man utsätter en kvinna, som han har eller haft en nära relation
med för upprepade kränkningar som till exempel misshandel,
olaga hot, ofredande, hemfridsbrott och sexuellt tvång kan han
dömas för grov kvinnofridskränkning.
Från och med år 1999 redovisas detta brott separat i statistiken
vilket bör beaktas då man ser till vissa övriga våldsbrott och
dess utveckling.

Brottens fördelning under åren 2001 – 2005 i antal
Vi redovisar valda delar av brott som förekommit i Falkenberg
2001 2002 2003 2004 2005
Våldsbrott
därav – misshandel inkl. grov

224 308 307 334 412
197 260 253 270 351

Hot-, kränknings- och frihetsbrott 385 413 577 585 501
därav – grov kvinnofridskränkning
4
7 10
7
6
(se även våldsbrott)
- olaga hot
162 163 166 187 207
– mot kvinna 18 år eller äldre 60 74 70 68 82
– mot man 18 år eller äldre
77 73 73 99 91
- ofredande
- hets mot folkgrupp
Stöld-, rån-, och häleribrott
därav – stöld, tillgrepp av fordon
– stöld ur och från fordon
– inbrottsstöld
– stöld och snatteri

105
1

98 172 232 171
9
3
2
2

2947 2838 3436 3125 2829
791 835 735 787 738
694 603 951 729 495
539 481 663 578 600
874 856 1041 968 943

Bilbrott
1027 1007 1305 1165 854
därav – rattfylleri inkl. grovt
67 58 57 63 81
(se även alkoholbrott)
– drograttfylleri
33 17 13 16 23
( se även narkotikabrott)
– alkohol- och narkotikabrott 232 155 158 177 238

I fråga 15 gavs möjlighet till att välja förslag till åtgärder
som kan göras för att öka de äldres trygghet i Falkenberg.
Man hade möjlighet att kryssa för de tre viktigaste förslagen.
Följande förslag gavs:
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Fler poliser
Åtgärder från myndighet/kommunen
Åtgärder från pensionärsorganisationer
Väktare som syns
Kameraövervakning
Bättre stadsbelysning
Meningsfulla ungdomsaktiviteter
Utbyggd grannsamverkan
Stödinsatser för ett mångkulturellt samhälle

Antal svar

213
70
40
137
94
62
155
107
51

Anmälda brott i Falkenbergs kommun
under 2001 – 2005
Antalet brott har ökat något från 2001 fram till 2005
(uppgifterna är hämtade från Brottförebyggande rådets redovisning).

Totalt antal brott
2001
2002
2003

2004

2005

4757

5382

5059

4763

5597

Här redovisas summan av alla anmälda brott för vald period
och vald region. En och samma brottstyp kan i vissa fall
redovisas under mer än en brottskategori. Det innebär att om
alla brottskategorier väljs så blir summan av dessa brott något
högre än vad som redovisas under "Totalt antal brott.”

Fråga som ställdes:
Har du fler synpunkter eller förslag på hur du tror att
pensionärsorganisationerna kan bidra till att öka
tryggheten för de äldre? Kanske rentav konkreta
exempel på hur du gör eller skulle kunna göra för att
bidra till informationsspridning, stöd eller annat för att
skapa en god miljö för Falkenbergs pensionärer

Bra
ungdomsverksamhet
Om du cyklar,
ha inte
handväskan
i cykelkorgen.

Några att ringa
till vid oro eller
osäkerhet

Viktigt att inte
ha mycket
kontanter
hemma.

Alla
ytterdörrar
låsta även
terassdörren

Släpper
aldrig in
främlingar.

Kommentarer
från våra
medlemmar

Låt polisen få
lite större
befogenhet.

Aktiviteter i/på
brottsfrekventa
ställen

Bra att ha
hund som
skäller i
lägenheten.

Aldrig gå ensam,
försök samordna
sällskap

Aktiviteter i/på
brottsfrekventa
ställen

Fler patrullerande
poliser som
syns ute bland
människor
på stan.

