
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Sammanfattning  
Målet med att utveckla det brottsförebyggande arbetet i Mellanstadens områdes Brå genom att 
ta fram en åtgärdsplan för Mellanstaden är genomfört och vårt mål är uppnått. 
 
Syftet, att genom samverkan i ett områdes Brå med representanter från grundskolan, fritids-
gård, närpolis, fältassistenter, Hyresgästförening och bostadsbolag i Mellanstaden, att långsik-
tigt minska kriminalitet och missbruk samt underlätta integration för dem som bor och verkar 
i Mellanstaden hoppas vi kunna uppnå genom att arbeta efter och genomföra de åtgärder som 
finns föreslagna i åtgärdsplanen. 
 
 
Bakgrund 
Marieberg, Gullaberg och Kungsmarken är tre bostadsområden som tillhör Mellanstaden i 
Karlskrona. År 2006 fanns det 3269 invånare i dessa tre områden varav 1948 personer eller ca 
60 % hade utländsk bakgrund. Under 2007 har invånarna ökat med 138 personer till 3407 
personer varav 2150 personer eller ca 63 % hade utländsk bakgrund.   
 
På Sunnadalsskolan går ca 400 elever mellan 6-16 år. 85 % av eleverna och 20 % av persona-
len har ett annat modersmål än svenska. Upptagningsområdet är Kungsmarken, Mariedal, 
Lindesnäs, Ekebeg, Marieberg, Gullaberg och Backabo. De flesta eleverna kommer från 
Kungsmarken och Marieberg.  
Inom skolan finns en engelsk sektion 4-9, Montessoriskola F-5, Förberedelseundervisning 1-
9, Kultur eller Idrottsprofil 6-9. Skolan arbetar aktivt med kamratstödjare, likabehandlings-
grupp samt SET (social och emotionell träning). 
  
Det allmännyttiga bostadsbolaget Karlskronahem har sedan december 2004 ansvarat för att 
nattvandring sker i organiserad form i Kungsmarken. Detta görs med hjälp av frivilliga insat-
ser från de boende. 
 
Under ett antal år har olika nätverk bildats i stadsdelen Mellanstaden för att förebygga brott. 
Tankarna kring att starta ett områdes Brå i Mellanstaden dök upp under hösten 2006 och ett 
första möte hölls den 6 mars 2007. Initiativtagarna var fältgruppen i Kungsmarken. 
 
Kontakter togs med lokala Brå i Karlskrona som beslöt att ett områdes Brå i Mellanstaden 
kunde inrättas. 
 
 
Syfte och mål 
Syftet är, genom samverkan i ett områdes Brå med representanter från grundskolan, fritids-
gård, närpolis, Socialförvaltningen/fältgruppen, Kommunledningsförvaltningen/flykting-
introduktion, Kungsmarkskyrkan/Svenska kyrkan, Hyresgästförening och bostadsbolag i Mel-
lanstaden, att långsiktigt minska kriminalitet och missbruk samt underlätta intregration för de 
som bor och verkar i Mellanstaden. 
 
Målet är att utveckla det brottsförebyggande arbetet i Mellanstadens områdes Brå genom att 
ta fram en åtgärdsplan för Mellanstaden. 
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Styrning och ansvarsfördelning 
Ulla Ståhl, rektor, Sunnadalsskolan Ordförande 
Åsa Jansson, socialsekreterare, Fältgruppen Karlskrona kommun Sammankallande 
Andreas Sjöstrand, socialsekreterare, Fältgruppen, Kna kommun Sekreterare 
Annelie Robertsson, verksamhetsutvecklare, Hyresgästföreningen Kassör, sök organisation 
Bengt Ericsson, förvaltare, Karlskronahem Ledamot 
Bo Blomqvist, kurator, Sunnadalsskolan Ledamot 
Inga-Lill Niklasson, fritidsledare, Sunnadals fritidsgård Ledamot 
Tomas Petersson, närpolis, Polismyndigheten i Blekinge Län Ledamot 
Kent Petersson, Kommunledningsförvaltning/flyktingintroduktion  Ledamot 
Annika Bengtsson, distriktspräst Kungsmarkskyrkan, Svenska Kyrkan Ledamot 
 
 
Arbetssätt/Metod 
Tillvägagångssättet för att åstadkomma en åtgärdsplan för Mellanstadens områdes Brå har 
skett genom studiebesök hos ett lokalt Brå med likartad struktur, två planeringskonferenser 
samt en utbildningskonferens och en kurs. 
  
 
Ekonomi 
Områdes Brå i Mellanstaden sökte 44 000 kronor i start- och utvecklingsbidrag hos centrala 
Brå den 2/5 2007 enligt följande budget. 
 
Aktiviteter/insatser    Kostnader i kronor 
Konferenskostnader 4 pers (logi, resa)  10 000,00 
Möteskostnader  5 000,00 
Litteratur, t ex Brå´s idéskrifter  4 000,00 
Studieresa till lokalt Brå, 10-12 pers  25 000,00 
Totalt                                           44 000,00 
 
Brå centralt beviljade Mellanstadens områdes Brå 25 000 kronor i start och utvecklingsbidrag 
den 25 maj 2007. Pengarna har använts enligt nedan. 
 
Aktiviteter/insatser   Datum Kostnader i kronor 
Studiebesök Norrliden, Kalmar, 5 pers 2007-10-25          810,00 
Konferens om ungdomsvåld, Växjö, 7 pers 2008-02-06      13 141,00 
Litteratur från Brå, idéskrifter 2008-02-13        4 032,00 
Planeringskonferens, åtgärdsplan, 9 pers 2008-02-04          960,00 
Planeringskonferens, åtgärdsplan, 9 pers 2008-02-25        1 173,00 
Kurs Råd för framtiden 9, Billingehus, Skövde 2008-04-01—02    4 292,00 
Totalt                                                                                                                    24 408,00 
 
Aktiviteterna beskrivs under resultatet och kopior på kvitton/fakturor bifogas slutrapporten. 
Ej utnyttjade medel på 592 kronor kommer att betalas tillbaka till centrala Brå på plusgiro 95 
45 99-7 samtidigt som den ekonomiska redovisningen skickas in. 
Kostnaden för de 7 mötena i fältgruppens lokal samt bensinkostnader i samband med studie-
besök i Kalmar, konferens i Växjö samt kurs i Skövde har fältgruppen stått för.  
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Resultat 
Det första och inledande mötet som fältgruppen tog initiativ till hölls den 6 mars 2007 i 
Kungsmarken. Det fanns olika förväntningar bland de närvarande om syftet och hur ett områ-
des Brå borde arbeta. Diskussioner fördes om gruppens sammansättning och om det saknades 
någon representant.  
Hyresgästföreningens representant tog på sig uppgiften att skissa på en ansökan om uppstarts-
bidrag hos centrala Brå. 
 
Därefter har Mellanstadens områdes Brå träffats vid 7 tillfällen i fältgruppens lokal (070425, 
070627, 070830, 071121, 080130, 080204 och 080326).  
Två syften tog form; ett långsiktigt att förebygga kriminalitet och missbruk i området och ett 
kortsiktigt att snabbt kunna sammankalla gruppen vid akuta händelser. 
 
Fältgruppens representanter åkte på studiebesök till Nybro den 2/5 2007 för att ta del av deras 
arbetssätt. Efter fältgruppens rapport ansåg områdes Brå i Mellanstaden att nästa studiebesök 
bör bli till en stad med liknande bostadsstruktur som Mellanstaden i Karlskrona. 
 
En av fältgruppens representanter träffade lokala Brå i Karlskrona 070816 för att informera 
om Mellanstadens områdes Brå och dess syfte och mål. Vid informationen föreslog Lokala 
Brå i Karlskrona att en trygghetsvandring i Mellanstaden skulle prioriteras. 
 
Den 25/9 2007 genomfördes trygghetsvandringen i Kungsmarken och runt Sunnadalsskolan. 
Ca 15 personer deltog för att få en känsla av vilka sträckor i området som upplevdes som 
trygga och otrygga. Fältgruppen och polisen hade huvudansvaret för trygghetsvandringen. 
 
Kontakter knöts med Ann-Sofie Lagercrantz i lokala Brå i Kalmar och ett studiebesök boka-
des in till den 25/10 2007. Representanter från skolan, fältgruppen, bostadsbolag och Hyres-
gästföreningen i Mellanstaden blev väl mottagna av fyra personer från lokala Brå i Kalmar. 
Genom ett politiskt beslut i Kalmar har 12 områdes Brå byggs upp i kommunen med Ann-
Sofie Lagercrantz som samordnare. Trygghetsplaner har tagits fram för  områdena och vi tog 
del av Norra centralortens plan för 2005.  Vi fick också information om hur de arbetade med 
Rikspolisstyrelsens trygghetsundersökning områdesvis. Efter en god lunch förflyttade vi oss 
till Norra centralorten för att besöka Norrgym, ett öppet Medborgarkontor, familjecentrumet i 
Norrliden samt stadsdelsutvecklaren Hachim Gasim. 
 
Den 4/2 började lokala Brå i Mellanstaden att ta sig an uppgiften att under en heldags plane-
ringskonferens på Gullberna Park arbeta fram en konkret åtgärdsplan för områdesbrå i Mel-
lanstaden. Tack vare studiebesöket i Kalmar och materialet från Norra centralorten kunde ett 
första utkast till åtgärdsplan tas fram under dagen. 
 
I brist på utbildningar från Brottsförebyggande rådet anmälde sig 7 personer från områdes Brå 
i Mellanstaden till Regionförbundet Södra Smålands konferens om ungdomsvåld ”Nu måste 
vi säga stopp” den 6/2 2008 i Växjö. Moderator för konferensen var Ronny Polback och höjd-
punkten var nog Anders Carlberg från Fryshuset i Stockholm. Dessutom medverkade Krono-
bergspolisen med sin Kronobergsmodell – nolltolerans mot alkohol hos ungdomar, justitiemi-
nister Beatrice Ask samt forskare och barnpsykiatriker Clara Gumpert från Karolinska Institu-
tet.   
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Resultatet från polisens trygghetsvandring i Kungsmarken har sammanställts och det konsta-
terades att träd och buskar behövde röjas rejält för att öka sikten och därmed tryggheten. Åt-
gärderna har fördelats mellan kommunen och Karlskronahem och buskage runt parkerings-
plattor, Kungsmarkstrappan längs med Kungsmarksvägen från Mariedal fram till husen i 
Björhaga har redan röjts bort. Dessutom har samtliga gångvägar till och från Sunnadalsskolan 
röjts och belysningen har åtgärdats vid gångvägen mellan skolan och Västra Huset.  
 
Problemet med anlagda bränder togs upp och gruppen konstaterade att ungdomarna inte har 
någonstans att ta vägen. De vill använda Sunnadalsskolans gymnastikhall på sin lediga tid. 
 
Den 25/2 träffades Mellanstadens områdes Brå på nytt för att fortsätta med första utkastet till 
åtgärdsplan för Mellanstaden. Gruppen är effektiv och åtgärdsplanen görs klar för att renskri-
vas. 15 åtgärder finns med för att åstadkomma trygghetsfrämjande arbete i Mellanstaden. 
Tillvägagångssättet beskrivs, liksom förslag på samverkanspartners, hur genomförandet bör 
gå till samt vem som är ansvarig samordnare eller grupp för åtgärden. 
 
Litteratur i form av idéskrifter från Brå centralt köps in till deltagarna i områdes Brå i Mellan-
staden under februari 2008. Litteraturen avser brottsförebyggande åtgärder i praktiken, brotts-
förebyggande arbete i praktiken, förebygga våld mot kvinnor i nära, brottsförebyggande arbe-
te i skolan, klotterförebyggande åtgärder samt grannsamverkan. 
 
Fältgruppen bjuder in Ann-Katrin Olsson från Fritidförvaltningen och Leif Petersson från 
Kommunledningsförvaltningen till mötet den 26/3 2008 för att diskutera de förslag till åtgär-
der i åtgärdsplanen som berör dem samt hur de ställer sig till det fortsatta arbetet i Mellansta-
dens områdes Brå. 
 
Fältgruppen presenterade åtgärdsplanen för lokala Brå i Karlskrona den 31/3 2008. Lokala 
Brå i Karlskrona var mycket positiv till åtgärdsplanen och såg Mellanstadens områdes Brå 
arbete som bra med konkreta mål.  
 
Fyra personer från områdes Brå i Mellanstaden åker på Brå´s utbildning ”Råd för framtiden 
9” i Billingehus i Skövde den 1-2 april 2008. Personerna är från fältgruppen, närpolis samt 
bostadsbolaget.  
Under utbildningsdagarna erbjöds såväl föreläsningar i storgrupp som i parallella seminarier. 
Deltagarna från Områdes Brå i Mellanstaden deltog vid samtliga seminarier utifrån deras oli-
ka yrkesroller. Det som upplevdes som mest intressant var föreläsningar om grannsamverkan 
och mentorskap. Konferensen i Skövde upplevdes mycket positivt och inspirerande för delta-
garna. Flera nya idéer och infallsvinklar kommer att diskuteras fortsättningsvis i områdes Brå 
i Mellanstaden. 
 
 
Slutsats/Diskussion  
Utan ekonomiskt utvecklingsstöd från centrala Brå hade det inte funnits någon åtgärdsplan för 
Mellanstaden i dagsläget. Det är vi nog överens om alla i områdes Brå i Mellanstaden. Bidra-
get har gett gruppen möjlighet att arbeta ostört med uppgiften. Det har även gett gruppen möj-
lighet att skaffa sig kunskap för framtiden genom litteratur, studiebesök, kurser och konferen-
ser och det är alltid bra att ha en deadline för när målet ska vara uppnått. 
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15 åtgärder med syfte att minska kriminalitet och missbruk samt underlätta integrationen för 
dem som bor och verkar i Mellanstaden är resultatet av gruppens arbete med åtgärdsplanen.  
 
Det som gett oss mest bortsett från att vi nått vårt mål, att ta fram en åtgärdsplan, var studie-
besöket i Kalmar och Norra centralorten. Vi pratar fortfarande om deras stadsdelsutvecklare, 
öppna medborgarkontor och arbetsmetoder som goda förebilder. 
 
Resultatet kommer att spridas genom att rent konkret arbeta efter de åtgärder som finns i åt-
gärdsplanen. Vi kommer även att delge politikerna i Karlskrona åtgärdsplanen under en ar-
betslunch den 4 juni för att diskutera de övergripande åtgärderna i planen. 
 
Arbetet som Mellanstadens Områdes Brå har åstadkommit har tagits emot positivt bland övri-
ga aktörer i Karlskrona kommun och det har även gett ringar på vattnet. Ett Områdes Brå i 
Rödeby har bildats under våren 2008 och under hösten 2008 kommer ett Områdes Brå Lycke-
by att startas upp. 
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