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

Brottsförebyggande Rådet
Box 1386
111 93 STOCKHOLM

Malmö den 13 oktober 2006

Slutrapport av Projekt ”Samverkan i Malmö för säkrare butiker”,
Dnr B3.3-0477/2005
Härmed får vi avlämna slutrapport för ovan nämnda projekt, som vi i marknadsföringen kallat ”Säker i
City”. Slutrapporten baserar sig på vår ansökan om bidrag för ett projekt, med start i oktober 2005.
Projektet har styrts av en grupp bestående av Mikael Roos, Svensk Handel, Jerry Lindbäck,
Handelsanställdas förbund, Marcus Odelstig och Pia Sandin, Malmö Citysamverkan, Hans Olsson,
Polisområde Malmö och Mariana Mauritzon, samordnare för Brottsförebyggande Rådet, Malmö och
är initierat av Brottsförebyggande Rådet i Malmö. Gruppen har sammanträtt en gång per månad sedan
oktober 2005.

Aktiviteter
Projektgruppen enades om, i tidigt skede, att den dagliga driften av projektet skulle handhas av Malmö
Citysamverkan. Bakgrunden härtill var syftet med projektet, att besöka samtliga medlemmar i Malmö
Cityförening och höja säkerhetsmedvetandet hos dem, i första hand genom information om
trettonpunktsprogrammet ”Skydd mot rån i handeln”, i andra hand genom att erbjuda
säkerhetsutbildning av företagare och anställda, slutligen även säkerhetscertifiering av butikerna.
Per Borg, projektanställd som säkerhetsinformatör på Malmö Citysamverkan, har på heltid ägna sig åt
projektet.
Per Borg har nu besökt 296 företag av 400 inom handeln i Malmö City, vilka är anslutna till Malmö
Cityförening. Han har informerat om innehållet i 13-punktsprogrammmet, besiktigat lokalerna, förhört
sig om kunskapsnivån gällande säkerhetsfrågor och brottsförebyggande åtgärder med såväl företagare
som anställda, erbjudit en halvdags säkerhetsutbildning till av parterna subventionerat pris.
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Vid kurserna medverkar representanter från såväl Svensk Handels, Handelsanställdas förbund och
Polisen som föredragshållare. Hittills avhållna kurser har varit mycket uppskattade av deltagarna.
Tills dags datum har man undervisat runt 300 personer som även har fått ett intyg att man genomgått
utbildning i trettonpunktsprogrammet för godkännande av säkerhetscertifiering av butik.
Per Borg har även erbjudit säkerhetscertifiering enligt trettonpunktsprogrammet och gett råd om vad
som skulle behöva förbättras för att uppfylla kraven.
Detta har resulterat i, att antalet certifieringar som efterfrågats hos Polisen har ökat kraftigt.
Detta visar att säkerhetsmedvetandet ökat och att butikerna insett den brottsförebyggande effekten av
säkerhetscertifieringen.
Polisen har godkänt, fram tills ovan datum totalt 29 butiker, vägrat certifiering i något fall och kunnat
certifiera först efter kompletterande åtgärder i några fall. Vid certifieringarna har förutom Polisen
deltagit en representant för antingen Svensk Handel eller Handelsanställdas förbund.
Per Borg har vidare informerat grupper av företag inom Malmö Citysamverkan vid medlemsmöten
samt dess styrelse om projektets innehåll. Han har även föreläst för ombudsmän, regionala
skyddsombud och skyddsombud i Handelsanställdas förbund.
Medverkat i seminarier med företagare inom säkerhetsfrämjande handel, besökt Brottsförebyggande
Rådet i Stockholm för presentation av projektet inför andra städers samarbetsorgan för tryggare
stadskärnor, vidare har han deltagit vid möten i Stockholm hos Arbetsmiljöverket med information till
verkets inspektörer från olika distrikt i Sverige.
Dessa aktiviteter har bidragit till att öka deras intresse för säkerhetsfrågor som en del av det
systematiska arbetsmiljöarbetet och för att dessa skulle föra vidare projektets budskap till såväl
företagare som de anställda ute i landet.
I flera artiklar i såväl dagspress som bransch- och facktidningar har projektet uppmärksammats.
Certifieringsaktiviteterna har också uppmärksammats i dagspress och annan media, där Polisens
viktiga roll i projektet betonats.

Brottsförebyggande effekter
Detta idoga arbete har ökat kunskaperna om säkerhetsfrågor samt rån- och andra brottsförebyggande
åtgärder i enlighet med 13-punktsprogrammet hos såväl företagare som anställda.
Det har även medfört att ett stort antal företag inom handeln i Malmö City vidtagit aktiva åtgärder för
att minska risken för rån och andra brott mot person eller egendom.
Uppföljning av brottsligheten i Malmö görs kontinuerligt av Polisen. Polisen rapporterar månatligen
alla rån i Malmö till deltagarna i projektgruppen, vilka sedan följer upp detta. Ett önskemål skulle vara
att inom projektets ram besöka de företag som utsatts för rån. Det är svårt att göra någon säker analys
av utvecklingen av antalet rån i Malmö som helhet under projekttiden.
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Vissa månader är det mycket få rån eller inga alls, andra månader kan det vara upp mot ett tiotal. Vi
har dock kunnat se att det under projekttiden inte varit några rån i Malmö City mot företag inom
Malmö Cityförening. Tidigare år har sådana förekommit i varierande antal.
Projektgruppen är mot denna bakgrund övertygad om att projektet haft brottsförebyggande effekt,
även om effekten är svår att redovisa i statistiskt säkra siffror. Detta beror bland annat på att även
andra faktorer, vilka är svåra att råda över, påverkar brottslighetens utveckling.
Malmö den 13 oktober 2006
Med vänlig hälsning
SVENSK HANDEL

Mikael Roos

