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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Bakgrund
Skövde har på senare år mer och mer utvecklats till en ”nöjesstad” dit många ungdomar kommer för att besöka våra restauranger och krogar. De flesta är skötsamma, men tyvärr inte alla. Det finns god tillgång till alkohol, inte bara på krogen,
utan även privat. Även droger är tyvärr förekommande.
Under 2005 ökade misshandelsfallen markant i Skövde. För att motverka denna
utveckling tog Polismyndigheten därför initiativ till ett samarbete mellan polis,
det lokala brottsförebyggande rådet, krognäringen i Skövde samt kommunens
drogförebyggare.
Projektets namn är Trygg i stan – krogar, polis och brottsförebyggande rådet i
samverkan mot våld och missbruk.

Kartläggning
Under 2005 ökade misshandelsfallen markant i Skövde, t ex ökade antalet fall av
misshandel utomhus från 136 till 198 fall mellan åren 2004 och 2005.
Kartläggning har genom polismyndigheten gjorts av misshandelsfallen i centrala
Skövde. Resultatet visar inte oväntat att merparten av misshandelsfall inträffar vid
vissa nöjesställen under helgerna eller andra nöjeskvällar, ofta i eller i närheten av
våra nöjesställen. Statistik finns över på vilka platser misshandeln inträffar, vilken
dag i veckan, vilken tid på dygnet, om det är inomhus eller utomhus mm.
Åtgärder
För att motverka denna utveckling tog Polismyndigheten därför initiativ till ett
samarbete mellan polis, det lokala brottsförebyggande rådet, krognäringen i
Skövde samt kommunens drogförebyggare.
Projektets namn är Trygg i stan – krogar, polis och Brottsförebyggande rådet i
samverkan mot våld och missbruk.
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Syftet är att ”minska den krogrelaterade brottslighet och ordningsstörning som
sker på, eller i nära anslutning till krogar i centrala Skövde kvälls- och nattetid
samt motverka spridning och brukande av narkotika”.
Projektet avgränsades inledningsvis till centrala Skövde. Medverkan är frivillig,
men avsikten är att ge de krögare som har sina restauranger/krogar där möjlighet
att delta i projektet.
Elva näringsställen i centrala Skövde har skrivit på överenskommelsen om att
ingå i projektet – Trygg i stan.
Exempel på åtgärder:
•

Så kallade RUS-utbildningar för serveringspersonal samt ordningsvakter
kring ansvarsfull servering har genomförts vid tre tillfällen. Utbildningen
som är på 9 timmar ger grundläggande kunskap kring alkoholen och dess
verkningar, drogkunskap, alkohollagstiftningen mm. Ca 90 personer har
deltagit i dessa utbildningar

•

Vid två tillfällen har även genomförts en utbildning i konflikthantering i
krogmiljö med Alexander Tilly som föreläsare. Målgrupper har varit serveringspersonal och ordningsvakter. 34 personer har deltagit

•

Vid ett tillfälle har David Beuckelman från polishögskolan föreläst om
narkotika på krogen. 24 personer deltog.

•

polisen har ökat sin närvaro i centrala Skövde, både utomhus och inne på
nöjesställena.

•

översyn har gjorts av entréerna utanför några av krogarna och tillsammans
med krögarna har polisen diskuterat hur man på ett smidigt sätt hanterar
köer, rökare och närmiljöer kring entrén.

•

nöjesställena har fått ett direktnummer till polisen.

•

gemensamma riktlinjer för servering, hur man hanterar berusade gäster
mm har tagits fram i samarbete med krögarna.

•

samarbetet mellan polis och ordningsvakter har utvecklats, regelbundna
avstämningar görs var fjortonde dag

Bland andra åtgärder som inte ingår i själva projektet Trygg i stan men som
bidrar till att öka tryggheten och är brottsförebyggande kan t ex nämnas:
•

Kommunens drogförebyggande arbete bland barn och ungdomar. Ungdomar i årskurs 9 får t ex skriva på s k SANT-kontrakt där dom förbinder sig
att avhålla sig från alkohol och droger.
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•

Vuxna på stan, Skövdes nattvandrarförening går regelbundet i samband
med t ex ungdomsdanser. En föreläsning för tonårsföräldrar har genomförts med ca 100 deltagare.

Genomförande
Inledningsvis tog polismyndigheten initiativ till en gemensam träff vid årsskiftet
2005/2006 mellan berörda parter - polis, representanter för krögarna i centrala
Skövde, det lokala brottsförebyggande rådet samt kommunens drogförebyggare där man med kartläggningen över inträffade misshandelsfall som grund diskuterade vad som behövde göras.
En arbetsgrupp skapades med repr för ovanstående. Arbetsgruppen fastlade syftet
med projektet, att ”minska den krogrelaterade brottslighet och ordningsstörning
som sker på, eller i nära anslutning till krogar i centrala Skövde kvälls- och nattetid samt motverka spridning och brukande av narkotika”.
En överenskommelse togs även fram där berörda parter förband sig att medverka.
Förtom polis och det lokala brottsförebyggande rådet skrev 12 krogar/nöjesställen
i centrala Skövde på överenskommelsen.
Vid ett antal träffar diskuterades upplägg av utbildningar, både kring ansvarsfull
servering och konflikthantering i krogmiljö. Utbildningarna har sedan genomförts
vid ett antal tillfällen och uppslutningen och intresset från serveringspersonal och
ordningsvakter har varit mycket god.
Gemensamma riktlinjer har tagits fram i samverkan, och alla medverkande krogar
har förbundit sig att följa dessa. Syftet med dessa riktlinjer är att all personal ska
känna till dom och att gäster skall behandlas lika oavsett vilken krog man vistas
på.
•

Märkbart berusade personer ska ej tillåtas komma in eller vistas på krogen.
En märkbart berusad person ska ej serveras mer alkohol utan ska avvisas
från restaurangen.

•

Personer som inne på restaurangen uppträder störande ska avvisas.

•

Nolltolerans mot narkotika.

•

Ålderskontroll ska ske i tveksamma fall såväl i entré som vid servering av
alkohol.

•

Alla brott polisanmäls.

Samarbetet mellan polis och ordningsvakter har utvecklats, s k utsättningar sker
regelbundet där polis och ordningsvakter stämmer av dels föregående helg dels
kommande helg och diskuterar vilka eventuella problem som kan uppstå.
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Närmiljöerna kring krogarna har även gåtts igenom. Provisoriska rökrutor har
skapats utanför krogarna på ett sådant sätt att de rökande och gäster som står i kö
för att komma in inte krockar med varandra och därigenom riskerar att irritation
kan uppstå. Detta har även inneburit att ordningsvakterna fått bättre överblick och
kynnar hantera köerna på ett bättre sätt.
Polisen har även ökat sin närvaro både inomhus och utomhus. Man har goda relationer till ordningsvakterna och får signaler om eventuella orosmoment som kan
uppstå. Detta innebär att man även kan arbeta förebyggande innan bråk uppstår.
Effekter
Projektet Trygg i stan har nu pågått i två år och har varit mycket positivt för alla
parter. Antalet krogrelaterade misshandelsfall minskade mellan 2005 och 2006
med 23 %. Mellan 2006 och 2007 märktes en svag ökning, men den skall ställas i
relation till att trycket på Skövde som nöjesstad ökat kraftigt. Allt fler söker sig
till Skövde för att gå ut och roa sig, nöjesställena blir fler och dessutom har antalet
festkvällar per vecka ökat.
En mer detaljerad beskrivning av effekterna finns i bifogad bilaga från polismyndigheten i Skövde.
Sammantaget har åtgärderna inneburit att antalet misshandelsfall har kunnat hållas
på en relativt låg nivå i förhållande till det stora antal ungdomar och vuxna som
vistas i centrala Skövde under helgerna. Arbetsmiljön har blivit bättre för ordningsvakter och serveringspersonal. Samarbetet mellan polis och ordningsvakter
fungerar bra och det uppfattas som att klimatet i centrala Skövde blivit bättre och
lugnare trots de många besökarna.
Som viktigaste orsak till det lyckade resultatet är att alla de berörda parterna på ett
konsekvent och tydligt sätt samarbetat för att förebygga och förhindra det krogrelaterade våldet.
Polismyndigheten och krögarna har genom sina insatser gjort ett mycket bra arbete för att Skövde skall bli en tryggare stad och samarbetet har fungerat utomordentligt. Även Vuxna på stan skall ha en eloge för sitt arbete med ungdomarna
som vistas i centrum.
Trygg i stan kommer att fortsätta som metod för att förebygga våld och insatser
kommer även att göras för att öka kunskapen om problemet med andra droger.
För information, kontakta Conny Bäck, sekreterare i vårt lokala brottsförebyggande råd, tfn 0500-49 81 20, e-post conny.back@skovde.se
KOMMUNSTYRELSEN

Tord Gustafsson
ordförande
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Bilaga 1
Ekonomisk redovisning
Dnr B3.3 – 0169/2006
De 100 000 kr som beviljats från Brottsförebyggande rådet för projektet Trygg i
stan har förbrukats enligt följande:
Externa kostnader
• föreläsarkostnader
• Marknadsföring, trycksaker, rollups, pennor
• studiebesök, reskostnad
• förtäring utbildning
• kopiering mm, schablon
Summa

29 300
32 800
4 233
2 884
2 000
71 217

Egen arbetsinsats från kommunen
Till detta kommer egen arbetsinsats, från kommunen har sekreteraren i det brottsförebyggande rådet, vår drogsamordnare samt ytterligare en handläggare deltagit i
projektet. Under två års tid har lågt räknat utförts minst 200 timmar inom projektet.
Här inräknas inte de mycket omfattande insatser som t ex polisen avsatt för dels
arbete med de praktiska delarna kring projektet, riktade insatser kvällar och helger
mm. Även krögarna har avsatt tid för utbildning av sin personal mm.
200 timmar x 300 kr schablon

60 000

Totalkostnad
Externa kostnader
Egen arbetsinsats

71 217
60 000

Summa totalt

131 217 kr

För frågor kring redovisningen, kontakta Conny Bäck , tfn 0500-49 81 20, e-post
conny.back@skovde.se
Skövde 2008-03-13
KOMMUNSTYRELSEN

Tord Gustafsson
ordförande

