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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Slutrapport av projektet Trygg utan vapen, Dnr B3.3-0529/2006.

Projektrapporter har tidigare lämnats i detta projekt med följande diarienummer.
B3.3-0096/2006 och B3.3-0526-2006.
I samband med att denna sista del av projektet inleddes slutade Peter Olin sin tjänst på
Brottsförebyggande centrum i Värmland (BFC) och Björn Samuelsson övertog ansvaret för
projektet.

Projektet startades upp med visionen:
ATT alla i Värmland följer lagen om förbud beträffande knivar och andra stickvapen.
Samt med målet:
ATT minska brott mot knivlagen med 75 procent.
Bakgrunden till projektet var bl.a. siffror från Brottsförebyggande rådet (Brå) som visade att
ungdomar under 20 år som misstänks för brott mot vapenlagen ökat med 42 procent sedan år
1999 samt att det bland 15-åringar har femdubblats mellan 1990 – 2002. Enligt polisen i
Värmland har antalet brott fördubblats under samma tidsperiod.
Projektet har förutom Brå finansierats genom stöd från BFC, Karlstads kommun,
Länsstyrelsen och Landstinget i Värmland.
Under 2007 har vi fortsatt att arbeta enligt intentionerna i vår första ansökan dvs. vi har
fortsatt vårt arbete med att utbilda ordningsvakter, väktare, polis, fritidsledare, skolpersonal,
föräldrar, elevstödjare, fackliga organisationer och restaurangpersonal. C:a 900 personer har
vi på detta sätt mött under året.
En ny grupp som vi på detta sätt har träffat på är studenter på lärarutbildningen som fått
kunskap om lagen via våra föreläsningar. Detta har som en bieffekt också lett till att vi nu
genomför utbildningsresor i Förintelsens spår till Polen med lärarstudenter i ett annat projekt
som BFC bedriver, nämligen VÄRMLAND FRITT FRÅN NAZISM.
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Vi har också fortsatt vårt arbete med att informera kommuner om vad som gäller när det sker
försäljning på marknader och nu när projektet är slut så har samtliga kommuner i Värmland
fått denna kunskap.
Polismyndigheten i Värmland har också uppmärksammats på problemet med försäljning på
marknader och därför gett sina anställda i uppdrag att vara observanta på denna olagliga
försäljning.

Effekter av ett sådant här projekt är svåra att mäta.
Vi tror oss dock veta att de personer som vi under projekttiden har nått med vår information i
dag har en större kunskap och därför är mer observanta på problemet.
De lärare och blivande lärare som vi har mött har deklarerat att med denna nya kunskap ”i
ryggen” så kommer det att vara lättare för dom at ta upp diskussioner i olika
undervisningssammanhang.
När det gäller brott mot den aktuella lagen så var syftet att minska brotten mot lagen med 75
procent på 3 år. Resultatet hittills är en ökning mellan 2006 och 2007 med 44 procent eller
omräknat i siffror, 225 anmälningar 2006 och 324 anmälningar 2007. Denna ökning tror vi till
stor del beror på att det finns en ökad kunskap kring dessa brott på grund av vårt projekt.
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Björn Samuelsson
Projektledare
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