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

UPPSALA PRODUKTION VÅRD OCH BILDNING
LOKALA BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET
Brottsförebyggande rådet

Datum

i Uppsala

070628

Dnr B3.3-0528/2006

Bilaga 1

Slutrapport
Sammanfattning
Brottsförebyggande rådet beviljade 061019 starbidrag, för genomförandet av en
s.k. Framtidsverkstad, till det lokala rådet i Uppsala. Den beviljade summan var
48 600 kronor. Framtidsverkstaden genomfördes som planerat i oktober 2006
och utmynnade i ett styrdokument för det lokala rådet för 2007, samt en
handlingsplan med verksamhetsbeskrivning för 2007. Dessa handlingar finns
som bilagor tre och fyra till denna slutrapport. Den ekonomiska redovisningen är
bilaga nr två.
Bakgrund
Vid ansökningstillfället angavs att Framtidsverkstaden med medlemmarna i Uppsalas lokala
råd hade ett delmål och ett huvudmål. Delmålet var att utifrån skapandet av en gemensam
plattform, ta fram en konkretiserad handlingsplan. Huvudmålet var att utifrån delmålet skapa
förutsättningar för ett hållbart och stabilt brottsförebyggande arbete i Uppsala med fokus, i
enlighet med rådets uppdrag, på barn och ungdomar.
Lokalt brottsförebyggande råd har tidigare funnits i Uppsala, organiserat på ett par olika sätt,
men detta har inte fungerat över tid. Med fungerat menas här att omvandla rådets intentioner
till operativ verksamhet. I januari 2007 beslutade barn och ungdomsnämnden (BUN) om ett
nybildande av rådet och att anställa en samordnare för rådet på 100%, för att på så sätt om
möjligt ge handlingskraft åt rådet. Samordnaren påbörjade sin tjänstgöring i april 2006.
Ganska snart stod det klart att de utsedda medlemmarna i rådet vare sig hade samsyn eller
gemensamma ambitioner och mål med ett lokalt brottsförebyggande arbete, mycket utifrån
tidigare mindre lyckade påvisbara resultat. Att samla rådets medlemmar till gemensamma
metoddagar var därför en nödvändighet. Erfarenheter från andra håll i landet visade att
modellen Framtidsverkstad använts med bra resultat just i detta syfte.
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Genomförande
Under två dagar i oktober 2006 genomfördes Framtidsverkstaden med hela rådet på annan ort,
under ledning av en extern ledare. Att under ordnade former diskutera tidigare råds historia,
fördelar och tillkortakommanden, det aktuella läget och förutsättningar för rådet i den nya
formen samt inte minst, framtidsvisioner var ovärderligt för det fortsatta brottsförebyggande
arbetet i kommunen. Genom arbetsmetoden Framtidsverkstad kunde rådets medlemmar göra
avstamp och diskutera goda förutsättningar för det fortsatta arbetet i det lokala rådets regi,
utifrån den styrmodell med uppdrag/åtagandeprocess som gäller för kommunen.
Effekt
Uppsala kommun styrs genom en uppdrag- åtagande process mellan uppdragsnämnder och
produktionsnämnder. Rådet ligger under produktionsnämnden för vård och bildning. (NVB)
Majoriteten av alla uppdrag, inkluderat uppdraget till rådet, ges årsvis. Fr.o.m. 2007 är det en
nämnd (BUN) som ansvarar för uppdraget medan det ekonomiska anslaget fördelas på tre
nämnder mot tidigare två. Huvudfokus är som tidigare barn och ungdomar men utan givet
åldersintervall, vilket förelåg tidigare. Utifrån handlingsplanen vars grund lades vid
Framtidsverkstaden har rådet varit drivande i bl.a. följande aktiviteter;
• Förbättrad belysning och trygghet i de centrala miljöer ungdomar vistas i vid s.k.
ungdomshelger,
• Certifiering/grundutbildning av nattvandrare med fokus på de nattvandrare som
brukar göra insatser vid ungdomshelgerna,
• Barn, ungdomar och nyare tekniker, där det dels handlar om att medvetandegöra
föräldrar och lärare och dels upplysa barn och ungdomar om etik och ansvar i att vistas
dessa miljöer,
• Kriminalitet i skolan, som innebär att förbättra anmälningsrutinerna från skolan till
polisen och till socialtjänsten, att se över (det fysiska) trygghetsskapande arbetet i
skolmiljön, och att få en överblick över den faktiska skolrelaterade kriminaliteten,
• Medling i skol- och fritidsgårdsmiljöerna att implementera som en del i verktygslådan
för konfliktlösningsåtgärder,
• Medverkan i delar av samarbetskonceptet Tryggare Uppsala län där intresseområdena
tangerar dvs. det som berör ungdomar, ex. krogrelaterat gatuvåld och butiksbrott.
Under året har flera andra aktiviteter och insatser tillkommit såsom arbete mot klotter,
kampanj mot illegal alkoholhandel, samarbetsprojekt mellan Unga Kris och
fotbollsklubben IK Sirius, samarbete i regionen gällande programmet Skolan förebygger,
förbättrade informationsrutiner från åklagare och TR till målsägare, vittnen och
gärningsmän m.m.
Slutsats/framtid
Arbetet i det lokala rådet har sakta men säkert kommit gång med målet att bli den självklara
basen för det brottspreventiva arbetet i kommunen, till att börja med för barn och ungdomar,
på sikt kanske för en ännu mer vidgad målgrupp. Att arbeta metodiskt, målinriktat med inte
allt för många insatser i taget är en utmaning i sig för rådet. Samtidigt förväntar sig de
uppdragsgivande nämnderna synbara effekter och resultat, inte minst med tanke på
tillkortakommanden av tidigare konstellationer av rådet. Här har rådet en nog så viktig
uppgift, att utifrån evidens och beprövad erfarenhet från andra håll i landet visa på att
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brottsprevention med bärighet tar, ibland mycket lång tid och att det politiska styret måste ge
rådet den tid som krävs. En annan uppgift är att bättre samordna rådets arbete med de andra
övergripande preventiva resurser som finns i Uppsala kommun, framförallt det drogpreventiva
och arbetet inom lokala utvecklingsavtalet (LUA). En klar förhoppning är därför att de
metoddagar som ägde rum i oktober 2006 kommer att följas av ny regelbunden avsatt tid där
rådets medlemmar ges möjlighet att revidera och omformulera styrdokumentet samt lägga
grunden för kommande års handlingsplaner.
För brottsförebyggande rådet
Dag som ovan

____________________________________
Ann-Christine Dahlén
samordnare
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Ekonomisk redovisning

AKTIVITET

DATUM TOTALBUDGET SÖKT MEDEL FRÅN BRÅ

Framtidsverkstad under 10-11
ledning av
okt 2006
Ledarinstitutet
Kostnad för lokal och
logi 12 personer

10-11
okt 2006

TOTAL SUMMA

Ort och datum

______________________________
Budgetansvarig

______________________________
namnförtydligande

24 000:-

24 000:-

24 600:-

24 600:-

48 600:-

48 600:-

