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

Slutrapport av ”Samhällsvärd på Kronoparken 2010”

Av: Ali Qadiri, projektledare, Hyresgästföreningen Karlstad
2011-01-28

Sammanfattning

Samhällsvärdarna var ett trygghetsprojekt i stadsdelen Kronoparken i Karlstad som leddes av
Ali Qadiri på Hyresgästföreningen under sommaren 2010. Arbetet inspirerades av den frivilliga
nattvandringsverksamheten under våren 2010 med ungdomar som bor på området. I en
trygghetsundersökning som gjordes våren 2010, hyste flera respondenter oro för att utsättas för
brott, särskilt kvinnor där 50 % fruktade överfall. Detta påverkade livsstilen i form av att 9 av de
13 avstått från utomhusaktiviteter pga. oron. Behovet av synlig närvaro i bostadsområden och
de centrala delarna är efterfrågade och något som de boende upplevde som nödvändigt.

Kronoparken tampas med rykten om en orohärdad förort vilket drabbar områdets
tillväxtpotential. Detta trots att brottstatistiken är relativ normal jämförande med övriga
stadsdelar med väsentligt mindre andel invånare. Med samhällsvärdarna vandrade man för att
synas och motverka ungdomsrelaterade oroligheter såsom klotter, bråk och vandalisering i
närområdet. Man vandrade kvällstid och jobbade med riktade insatser genom att vistas i folktäta
områden såsom centrum, motionsanläggningar och busshållplatser. Gruppen hade en
samhällsfunktion och inrapporterade alla form av defekter såsom belysning, vandalisering och
övriga överträdelser till ansvariga organisationer för snabba åtgärder. I enkäten som
samhällsvärdarna ifyllde var samtliga nöjda med initiativet och upplevde att detta borde
permanenteras i området.

De mätbara effekterna var att de anmälda brotten under 2009 i stadsdelen var 506 brott medan
siffran för 2010 minskades till 441 anmälda brott. Det är svårt att motivera denna minskning
genom att hänvisa till samhällsvärdarna. Dock har projektet med samhällsvärdarna bidragit på
något sätt till att motverka en miljö som manar till fler brott.

De uppställda målen anses specifika och tidsbestämda inom projektet vilket gör den så enkel och
genomförbar. Huruvida om projektmålen är realistiska i förhållande till det brottsförebyggande
arbetet kräver ju givetvis mer forskning för att kunna verifieras. Det kan gälla sambandet mellan
de minskade anmälda brotten med förgående år då det inte fanns några lokala
brottsförebyggande insatser i stadsdelen.
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Presentation av projekt
Projektet ”Samhällsvärd på Kronoparken” syftade till att öka den sociala tryggheten på
Kronoparken genom att timanställa ungdomar på Kronoparken med uppgift att synas och vara
ett stöd för allmänheten.
I januari startade stadsdelsutvecklingsprojektet på Kronoparken nattvandringsverksamhet med
ungdomar, och gehöret var positivt. För att fortsätta med verksamheten, om än i nya
arbetsformer, söktes medel från Brå där ungdomarna jobbade med punktinsatser.
Samhällsvärden bestod av sex ungdomar boende på Kronoparken i åldrarna 18-24 år, där
flertalet fick god utbildning. De var klädda i röda jackor och fanns vid folksamlingar och alkohol.
De finns även vid täta busshållplatser där boende kommer hem från stan samt andra
tillställningar. Värdarna skulle ledsaga vid behov och vara till stöd för boende i mörkertid.
Samhällsvärden jobbade varierande från kl. 20-03 på helgskvällarna och mellan den 19 juni-29
augusti 2010. De vandrade i bostadsområden, Kronoparken centrum, Campus och övriga platser
för att synas och öka de boendes upplevda och den faktiska trygghetsupplevelsen. Alkohol och
folksamlingar är en kombination med efterverkningar, och där ska samhällsvärden med
förebyggande insatser såsom dialog och närvaro minska på de destruktiva effekterna.

Utvärdering
Med denna utvärdering är det Hyresgästföreningens mål att redogöra projektet som ett
inspirerande och vägledande stöd för nya initiativ som liknar eller angränsar till det projekt
Hyresgästföreningen har bedrivit med samhällsvärdar. Denna utvärdering fokuserar på
effektutvärdering med tonvikt på kunskap om lyckade metoder och som ett brottsförebyggande
åtgärd. Utvärderingen är baserad på dokumentation av varje genomförd rondgång samt
anonymt enkätformulär ifylld av samhällsvärdarna.
Dagbok har förts i det dagliga arbetet och är ett stöd för utvärderingsrapporten. Övriga
relevanta handlingar bifogas som bilagor på slutet av denna rapport.1 Utvärderingsformen är
kvalitativ och kvantitativ. Det kvalitativa tar upp de processer som äger rum inom projektet i
förhållande till målen, medan det kvantitativa analyserar i vilken omfattning vi har uppnått
projektets mål. Till grund för utvärderingens innehåll är det de 5 i: na vilket är utformad av
Ekblom (2003) och är ett lämpligt verktyg för att uppfölja och strukturera ett projektarbete;
Intelligence, Intervention, involvement, implementation och impact.

Intelligence (Problem)
Under de frivilliga nattvandringskvällarna i januari-maj upptäcktes ett starkt behov av att jobba
mer fokuserad och strategisk på Kronoparken när behovet är som störst. Brottstatistiken
(bifogas i bilaga) från Polisen förtäljde att flertalet av dem anmäla brotten är ungdomsrelaterade
samt att dessa sker under sommaren. Det kan ha ett orsakssamband med att Kronoparken har
den lägsta genomsnittsåldern samt den största ungdomsarbetslösheten.2 Under sommaren har
idrottsföreningar liksom skolor och Fritidsgården sommarstängt vilket begränsar fritidsutbudet
ytterligare. Många av ungdomarna tillhör familjer som inte semestrar inrikes eller utrikes. Under
sommaren ökar alkoholkonsumtionen pga klimatet och detta kombinerat med sysslolösheten
alstrar risk för otrygghet i form av stök. Den upplevda tryggheten kan påverkas av detta, särkilt
1
2

(Följande skriftliga handlingar bifogas; informationsbrev, affischer, ordningsregler, kontrakt, brottstatistik, artikel.).
http://karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/$all/19D811F7732B41E8C12574330040805E?open
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är det vanligt att boende upplever samlingar av sysslolösa ungdomar på Kronoparken centrum
som gängbildningar, vilket är felaktigt. Den grupp som är mer utsatt och orolig för att utsättas
för brott i området är kvinnor.

Kartläggning
En trygghetsundersökning genomfördes i april-maj för att kartlägga de boendes trygghetsbehov
och vilka hot de upplevde i sitt närområde och stadsdelen. Till antal fick vi in 104 enkät från
unga, gamla, studenter och övriga boenden (bortfallet blev två enkäter). Det som enkäten
avslöjade, även om den inte är statistiskt säkerställd var följande;
En majoritet av de tillfrågade som hyste oro för att utsättas för brott var kvinnor, 50 % fruktade
överfall och skadegörelse. 85 % av de kvinnliga respondenterna befann sig i åldrarna 16-30 år.
Dock ska man beakta att 65 % av de som ifyllde enkäten var män. Detta påverkar livsstilen i
form av att 9 av de 13 som avstått från utomhusaktiviteter pga. denna oro. Ca 65 % kände sig
trygga när de vistades utomhus, medan 30 % fruktade misshandel och överfall.
Anmärkningsvärt är att det var mest kvinnor som upplevde problem med ungdomsgäng på
Kronoparken. De som utsattes för brott såsom våld, stöld och skadegörelse var 23 av 102
tillfrågade, av dessa var 11 stycken kvinnor.
Vad gäller den totala upplevda tryggheten i området på en skala 1-7 där 1 är värdet för ”extrem
otrygg” medan 7 motsvarar ” mycket trygg”, kryssade 69 stycken för värdena 5-7. Totalt
kryssade 15 respondenter för de svagare värdena 1-3, av dessa utgjordes 8 av kvinnor som alltså
upplevde ”otrygghet” gällande den totala trygghetskänslan. Gällande nattvandring tyckte 89 %
att nattvandring skulle främja tryggheten i Kronoparken. Det intressanta med denna mängd är
att även männen tyckte detsamma som kvinnorna.
Brottstatistiken från Polisen i Värmland avslöjade att anmälda brott i området Kronoparken
under 2009 uppgick totalt i 506 brott varav olaga hot och ofredande uppgick till 88 brott. I
kolumnen ”Misshandelbrott” var andelen brott 56 stycken. Dock framgick det inte någon mer
exakt om hur stor andel var ofredande eller i hur många fall av dessa brott var anmälaren en
kvinna. Kontakt togs med Polisen i Värmland för ytterligare komplettering. Svaren var mer än
vad vi trodde; Ofredande mot kvinna: 11 brott, misshandel mot kvinna: 35 brott, våldtäkt mot
kvinnor: 6 brott.

Intervention (åtgärder)
Metoden för att jobba preventivt och jobba med hänsyn till det problem som redogjorts blev att
jobba fokuserad och innovativt. Detta skulle ske genom att aktivera boenden ur den målgrupp
som projektet identifierade; nämligen ungdomar. Samhällsvärdena rekryterades från den
frivilliga nattvandringsgruppen ur Hyresgästföreningens lokala verksamhet och utbildades i
HLR, brandsläckning och brottsfrågor. De var klädda i röda jackor och fanns vid täta
busshållplatser där boende kommer hem från stan samt andra tillställningar. Värdarna skulle
ledsaga vid behov och vara till stöd för boende i mörkertid.
Alkohol och folksamlingar är en kombination med efterverkningar, och där ska samhällsvärden
med förebyggande insatser såsom dialog och närvaro minska på efterföljande bråk.
Samhällsvärden jobbade olika tider mellan kl. 20-03 på helgskvällarna och pågick mellan 19
juni-29 augusti. De vandrade i bostadsområde, Kronoparken centrum, Campus och övriga
platser för att synas och öka de boendes upplevda och den faktiska trygghetskänslan. Till stöd
utrustades gruppen med mobil förbandslåda och en kontaktlista med kontaktuppgifter till
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kommunala instanser och organisationer vad gäller jour och larmcentral ifall behovet skulle
uppstå.
Varje samhällsvärd fick signera ett symboliskt kontrakt som reglerade vår människosyn och det
etiska värdegrunder som överensstämmer med Hyresgästföreningens värderingar och
demokratiska synsätt.
Dessutom fördes dokumentlogg efter varje vandring som
dokumentunderlag utan personliga uppgifter. Vandringar organiserades strategiskt utifrån
information från boende och egna källor. Vi delade upp gruppen i två och ibland tre olika
grupper med minst två i varje och vandrade i områden där det förekom fester, folksamlingar och
områden där belysningen var dålig.

Involvement (samverkan)
Det var av största betydelse att lokala aktörer i stadsdelen får nys om initiativet med konceptet
att aktivera ungdomar som bor i området som inte får diktera dagordningen de vuxna sätter.
Det finns flera aktörer som har ett direkt intresse i att engagera sig i projektet och stödjer det
utåt och inåt för att stärka dess levnadskraft och potential. Det kan vara bostadsbolagen som
vinner på ett tryggt boende för dess hyresgäster, kommunen har ett allmänt intresse av
stadsdelen, idrott och etniska föreningar för att de ska erbjuda ungdomarna ett alternativ samt
näringslivet som skadas av vandalisering som klotter, vilket är ett vanligt fenomen på
sommaren. Hyresgästföreningen var en av de få organisationerna som visade ett stort intresse
för denna fråga och sanktionerade ansökningen. Organisationen värnar om det trygga boendet i
den lokala bostadspolitiken och detta måste få större uppbackning av övriga nämnda aktörer.
Med ett starkt utbud av aktörer som stödjer liknande initiativ fördelas ansvaret på flera parter
som även kan behövas i det oftast svaga Kronoparken vad gäller samverkan.
I detta projekt insåg projektledaren vikten av att marknadsföra projektet i media för att
allmänheten och aktörerna skulle få kännedom om arbetet. Detta uppmärksammades också i
lokala medier som tidning och radio och kompletterades med affischering och utskick av
gruppmejl till aktörerna.

Implementation (genomförande)
Som det framgår av rondrapporteringen var samhällsvärdarna aktiva under helgerna perioden
2010-06-19–2010-08-21. Oftast ägde dessa rum mellan kl. 20-03 helgskvällar. Inför varje pass
samlades gruppen där gruppledare med projektledare la upp hur gruppen skulle vandra och
jobba. Gruppledaren och projektledaren hade dess före diskuterat hur man skulle förlägga
passet beroende på iakttagelser från senaste passet samt polisdygnet som var tillgänglig i
tidningarna och dessa kunde ge en vink om vart det har skett mest oroligheter.
Oftast beroende på tid och stämning jobbade samhällsvärdarna i par eller trio för att ha en så
stor spridning som möjligt. Kontakt bibehölls genom att projektledaren hade kontinuerlig
telefonkontakt med grupperna. Gruppledaren hade ansvaret för gruppen i fält medan
projektledaren hade det administrativa och organisatoriska ansvaret. Genom att synas nära
folksamlingar, i bostadsområden där belysningen är bristfällig och nära privatfester kan man
genom blotta närvaron förebygga tendenser till vandalisering och oroligheter. Detta
kompletterades med att vandra längs mörka leder och synas vid busshållplatser där studenter
och unga åker in/ut till/från Karlstad centrum.
Samhällsvärden har kompletterat polisens ordinarie patrulleringsverksamhet och även
överglänst den kommunala Trygghetscentrets (Lokala Brå) patrulleringsverksamhet.
Trygghetscenters förebyggande arbete är mer patrullering med utomstående ungdomar som
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inte är bekant med stadsdelen samt att dessa arbetar i fält där behovet är som minst, nämligen
att de vandrade på Kronoparken centrum under dagstid.
Av personella och ekonomiska skäl kommer därför detta initiativ inte att fortsätta. Före
projektets start var det frivilligt, dock finns det inga aktörer som har tagit över verksamheten
eftersom projektet med samhällsvärdarna inryms i ett större projekt som ska avslutas.
Hyresgästföreningen har dock uttryckt intresse att fortsätta med nattvandringsverksamhet
liknande den med samhällsvärdarna på något sätt. Överlag har den ursprungliga planen
uppfyllts och genomförts utan större avvikelser, vilket har varit positivt. Detta beror mest på att
samhällsvärdarna var engagerade och redan utbildade för ändamålet.
Det som kunde ha gjorts annorlunda är att göra fler vandringar under de övriga kvällarna än
planerade helgskvällarna. För under vardagskvällarna var ungdomarna fortfarande ute i
stadsdelen. Fler samhällsvärdar borde ha rekryterats pga av att stadsdelen Kronoparken har en
sådan stor geografisk spridning. Dock hade det fordrat en budgetering för dessa kostnader.
Därför är det rekommenderbart att fördubbla manskapet från 6 till 12 samhällsvärdar för att
täcka upp så många områden som möjligt samtidigt.
Större resurser borde ha lagts på at etablera ett bättre samarbete med Polisen i Värmland för att
samordna detta initiativ och se till att den samhällsnyttiga effekten fått så stor genomslag som
möjligt för området. Kontakt togs med kontaktpersonen på Polisen om arbetet, dock var de inte
aktiva och visade inte lika stor intresse som förväntat. Därför borde en mer genomtänkt
samarbetsstrategi genomförts med Polisen.

Impact (effekter)
Överlag har responsen från media, allmänheten, boende och organisationer varit positiva och
hyllat initiativet. Andra konkreta åtgärder har varit att samhällsvärdarna varit synliga och flera
har påträffat dessa i stadsdelen under nattetid.
I processuppföljningen framkom följande slutsatser;
Det är av stor betydelse att vara nytänkande när det gäller brottsförebyggande arbete vad gäller
ungdomsrelaterad brottslighet. Ungdomar som målgrupp är en dynamisk samhällsgrupp som
stimuleras av en arbetsmetod där de är i fokus. Genom att ta del av kartläggningen och studera
enkätresultatet och brottstatisktiken så kunde ett orsakssamband påvisas. Med en ökande skara
av ungdomar i stadsdelen kombinerat med den socioekonomiska aspekten finns det en stor risk
att dessa ungdomar kan vara destruktiva för det omgivande samhället i sommartider.

Mätbara effekter

De anmälda brotten under 2009 i stadsdelen uppgick till 506 brott. Jämförande siffra för 2010
när de frivilliga nattvandringarna och samhällsvärdarna var aktiva, var 441 anmälda brott. Det
är för pretentiöst göra anspråk på den minskningen genom att hänvisa till samhällsvärdarna
utan att försumma betydelsen av polisarbete och övrig samhällsplanering. Dock har projektet
med samhällsvärdarna bidragit på något sätt till att motverka en miljö som manar till fler brott.
Dessa siffror är endast statistik och det finns flera händelser som är brottsklassade men som inte
anmäls. Detta bortfall går det aldrig att säkerställa i kvantitet. Dock har effekterna varit synliga i
det pågående arbetet. Försök till vandalisering och ofredande har stoppats av samhällsvärdarna
direkt på plats.
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Mottagandet från de boende var enbart positiva, under vandringarna kunde man motta
synpunkter på områden som skulle prioriteras. Det som utmärkte gruppen var
samhällsfunktionen, nämligen att vandalisering och yttre skador anmäldes till kommunen för
åtgärder. Klottring var mest förekommande utöver belysningsdefekter. Projektledaren bjöds in
till stiftelsen Nattvandring.nu och kommunens Pensionärsråd samt kommunalråd för att
introducera projektet.
Under tiden inrapporterades 4 felanmälan till kommunen samt flera andra till bostadsbolagen
vad gäller belysning, trasiga fönster och vandalisering av andra slag. Polismyndigheten tipsades
om hastighetsöverträdelser av motorister. Vid enstaka tillfällen förhindrades pågående
vandaliseringsförsök av ungdomar på busskurer och byggnadsplatser. Polisanmälan gjordes vid
ett tillfälle när en individ var hotfull och starkt påverkad i området. Under en annan
sommarkväll förhindrade gruppen ett pågående misshandel, varav vi ledsagade brottsoffret
hem.
De uppställda målen anses specifika och tidsbestämda inom projektet vilket gör den så enkel och
genomförbar. Huruvida om projektmålen är realistiska i förhållande till det brottsförebyggande
arbetet kräver ju givetvis mer forskning för att kunna verifieras. Det kan gälla sambandet mellan
de minskade anmälda brotten med förgående år då det inte fanns några lokala
brottsförebyggande insatser i stadsdelen.
De enkäter vi genomförde med samhällsvärdarna var ett annat viktigt underlag för att ta reda på
samhällsvärdarnas erfarenheter från fältarbetet. Dessa upplevde att initiativet var efterfrågad
och att boenden upplevde detsamma under vandringarna. Vidare upplevde de att tider och
platser som vi vandrade på var lämpliga och att ansvarsfördelningen inom gruppen funkade bra.

Slutsatser
Kronoparken tampas med rykten om en orohärdad förort vilket drabbar områdets
tillväxtpotential. Detta trots att brottstatistiken är relativ normal jämförande med övriga
stadsdelar med väsentligt mindre andel invånare. Med samhällsvärdarna vandrade man för att
motverka ungdomsrelaterade oroligheter i närområdet. Man vandrade kvällstid och jobbade
med riktade insatser genom att vistas i folktäta områden. Gruppen hade en samhällsfunktion och
inrapporterade alla form av defekter för snabba åtgärder. I enkäten som samhällsvärdarna
ifyllde var samtliga nöjda med initiativet och upplevde att detta borde permanenteras i området.
De mätbara effekterna var att de anmälda brotten under 2009 i stadsdelen var 506 brott medan
siffran för 2010 minskades till 441 anmälda brott. Det är svårt att motivera denna minskning
genom att hänvisa till samhällsvärdarna. Dock har projektet med samhällsvärdarna bidragit på
något sätt till att motverka en miljö som manar till fler brott.
De uppställda målen anses specifika och tidsbestämda inom projektet vilket gör den så enkel och
genomförbar. Huruvida om projektmålen är realistiska i förhållande till det brottsförebyggande
arbetet kräver ju givetvis mer forskning för att kunna verifieras. Det kan gälla sambandet mellan
de minskade anmälda brotten med förgående år då det inte fanns några lokala
brottsförebyggande insatser i stadsdelen.
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Utvärderingsenkät av projektet ”Samhällsvärdar på Kronoparken” sommaren 2010
Ringa in ditt svarsalternativ och ifyll ditt svar där det behövs!

1. Vad skulle du lyfta upp som projektets fördelar respektive nackdelar?
Fördelar:

Nackdelar:

2. Hur tyckte du utifrån dina erfarenheter, att de boende upplevde vårt arbete som
samhällsvärdar?
Bra

Dåligt

Annat;

3. Fanns det andra närområden vi borde ha prioriterat mer?
Ja, dessa områden;

Nej,

4. Fanns det andra närområden vi borde ha prioriterat mindre?
Ja, dessa områden;

Nej,

5. Är du nöjd eller tycker du att vi borde ha varit ute under andra klockslag än 21-03?
Ja

Nej, dessa tider vore bättre;

6. Vad tyckte du om roll fördelningen mellan projektledare (Ali Q.) och gruppledare (Ali M.)?
Bra

Dåligt

Annat;

7. Bör samhällsvärdarna vara ute under annan period än sommaren på Kronoparken?
Ja, under

Nej

Annat;

8. Finns det någon/ra organisationer, föreningar eller myndigheter vi kunde ha samarbetat
mera med?
Ja, dessa;

Nej

Annat;

9. Vad kunde vi ha gjort annorlunda vad gäller arbetssätt, information och organisering?
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10. Kunde du själv ha gjort något annorlunda för att vårt arbete skulle ha blivit ännu bättre?
Ja, detta;

Nej;

11. Hur tyckte du att det gick med att genomföra projektet under din medverkan?
Bra

Dåligt

12. Var vi tillräckligt många ute samtidig tunder de kvällar vi vandrade på Kronoparken?
Ja

Nej

Annat;

13. Bör projektet genomföras även sommaren 2010?
Ja

Nej

Annat;

14. Skulle du i så fall vilja medverka igen som samhällsvärd?
Ja

Nej, på grund av;

Något övrigt du vill tillägga;

Tack för din medverkan,
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Kontrakt för samhällsvärd i stadsdelsutvecklingsprojektet på Kronoparken

Denna kontraktet är informell och av symbolisk karaktär mellan dig som samhällsvärd i och
Hyresgästföreningen som uppdragsgivare. Syftet med kontraktet är att påvisa ditt samtycke till att agera
enligt Hyresgästföreningens principer, dvs. ditt beteende som timanställd ska vara god och hedersvärt
gentemot medfrivilliga, medaktörer och allmänheten.
Jag åtar mig uppdrag som timanställd i Trygghetsgruppen på Kronoparken enligt följande;

§1. Jag uppträder i nyktert och drogfritt tillstånd.
§2. Jag agerar och uttrycker mig med en jämlik och jämställd inställning utan
avvikelser pga. av etniska, religiösa, sexuella, rasistiska, könsrelaterade eller
åldersskäl.
§3. Jag begår inga handlingar som strider emot gällande rätt. Om det så sker
meddelar jag min uppdragsgivare.
§4. Jag fullföljer given uppdrag efter bästa förmåga och underrättar
uppdragsgivare i god tid vid ett eventuellt avhopp eller förtidigt avslut.
§5. Som god sed anmäler jag all form av frånvaro till gruppansvarig eller
projektledaren i god tid för att eventuell ersättare ska ordnas.
§6. Jag respekterar de material och lokal som står till mitt förfogande för det
givna uppdraget och återlämnar det i befintligt skick efter avslutat uppdrag till
projektledaren.
§7. Om mitt eller en annan aktiv medfrivilligs agerande bryter mot någon av
ovanstående förhållningsregler meddelar jag ansvarig projektledar för eventuell
åtgärd.
§8. Vid konflikt mellan mig och annan frivillig eller projektledaren uppträder jag i
gott maner och försöker att hantera all form av schism med respekt och dialog.

Frivilligs signatur:

Datum:

Namnförtydligande:
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Informationslänkar gällande projektet i media och övriga kanaler

http://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/($All)/C6E4E6B8A5A986
51C1257750004E0EF5?Open
http://nwt.se/karlstad/article823789.ece
http://svt.se/2.33874/1.2261830/lyckat_projekt_summeras?lid=senasteNytt_1851497
&lpos=rubrik_2261830
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=3889551
’

Anmälda brott på Kronoparken under
2009
Brottsrubricering
Bedrägeribrott
Misshandelsbrott
Narkotikabrott
Olaga hot och ofredande
Rån
Skadegörelsebrott
Stöldbrott
Trafikbrott
Övriga brott
Totalt

Antal
18
56
26
88
4
84
129
47
54
506
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Trygghetsgruppens enkätundersökning om stadsdelen Kronoparken 09/10

Enkäten handlar om tryggheten i vårt samhälle och medborgarens syn på brottslighet, upplevd
trygghetskänsla samt polisarbetet. Enkäten är inom ramen för det pågående stadsutvecklingsprojektet av
bostadsbolagen, Kommunen och Hyresgästföreningen. Den beräknas ta 3-5 minuter och du svarar genom att
ringa in ditt svarsalternativ. Du som deltar gör det anonymt och svaren används i trygghetsarbetet på
Kronoparken.

Tack för din medverkan!

Individuppgifter

1. Kön:

Man

Kvinna

Tfn:

2. Ålder: -20 år

20-30

31-40

41-50

51-60

3. Boendeform:

Bostadsrätt Lägenhet

Korridor

Annat:

60+

4. Bostadsort/närområde:
Oro att utsättas för brott på Kronoparken

6. Jag är orolig över att drabbas av inbrott i bostad, förråd, källare, vind eller liknande
Ja

Nej

7. Jag är orolig över att drabbas av skadegörelse på mitt fordon (bil, moped, cykel)
Ja

Nej

8. Jag är orolig över att drabbas av överfall eller misshandel
Ja

Nej

9. Jag känner mig trygg när jag visas utomhus i Kronoparken
Ja

Nej

Annat:

10. Det finns personer i min närmiljö som jag är rädd för
Ja

Nej

Annat:
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11. På grund av oro för brottslighet har jag någon gång avstått från att gå ut, gå på
restaurang, sportevenemang, kurser, åka med kollektivtrafik eller liknande
Ja

Nej

Annat:

Situationen i mitt bostadsområde/närområde
12. I mitt bostadsområde/närområde är det problem med nedskräpning
Ja

Nej

Annat:

13. I mitt bostadsområde/närområde är det problem med skadegörelse
Ja

Nej

Annat:

14. I mitt bostadsområde/närområde är det problem med berusade/drogpåverkade
personer utomhus
Ja

Nej

Annat:

15. I mitt bostadsområde/närområde är det problem med folk som bråkar och slåss
Ja

Nej

Annat:

16. I mitt bostadsområde/närområde är det problem med kvinnor som antastas
Ja

Nej

Annat:

17. I mitt bostadsområde/närområde är det problem med ungdomsgäng
Ja

Nej

Annat:

18. I mitt bostadsområde/närområde är det problem med trafik, ex. fortkörning, buskörning,
felparkeringar eller annat
Ja

Nej

Annat:

Faktiskt upplevd brottslighet 2009-2010
19. Jag har utsatts för fysiskt våld i stadsdelen under 2009-2010
Ja

Nej

Plats:

20. Jag har utsatts för stöld eller inbrott i stadsdelen 2009-2010
Ja

Nej

Plats:
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21. Jag har utsatts för skadegörelse i stadsdelen under 2009-2010
Ja

Nej

Plats:

22. Jag har utsatts för hot i Kronoparken under 2009-2010
Ja

Nej

Plats:

23. Jag har utsatts för antastanden, trakasseri eller liknande av sexuell natur i Kronoparken
under 2009-2010
Ja

Nej

Plats:

24. Min totala upplevelse av trygghet på Kronoparken med omnejd
1

2

3

4

5

6

(Mycket otrygg)
trygg)

7

(Mycket

Övrigt
25. Tror du att kontinuerliga nattvandringar på Kronoparken skulle främja tryggheten?
Ja

Nej

Annat:

(26). Om Ja, när tycker du att man bör nattvandra på Kronoparken för trygghetens skull?
Måndag

Tisdag

Onsdag
Klockslag:

Torsdag
18-21

Fredag
21-00

Lördag

Söndag

00-03

27. Finns det någon särskild plats i din närhet eller Kronoparken som du tycker är otäck eller
skrämmande och av denna anledning begränsar din vistelse utomhus?

28. Har du några övriga kommentarer och synpunkter kring ämnet, förslag, synpunkter etc.?
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Rondrapportering för samhällsvärdarna på Kronoparken
Datum: 2010 - -

Tidpunkt:

Samhällsvärdar
1

2

3

4

5

6

7

8

Platser och områden:
Kronoparken Östra

Krp Västra

Kronoparken Centrum

Krp Norra

Krp Södra

Campus & Frödingshöjd

Iakttagelser (situationer som iakttagits och ev. insatser som värdarna gjort):

Felanmälan:

Ja

Nej

Bostadsbolag

Karlstad kommun

Gruppansvarig:
Projektansvarig: Ali Qadiri
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Övrigt

Kontaktslista för Trygghetsgruppens trygghetsvandringar
Direkt kontaktsuppgift med informationsbeskrivning för situationer som kan uppstå i samband
med trygghetsvandringar på Kronoparken.

Ring!
Larmcentral

112

Vid olycka, brand el. annan nödsituation som kräver akut hjälp av ambulans, brandkår, polis
el. läkare. Beskriv platsen dit hjälpen skall sändas och ge SOS-operatören ditt namn, adress
och telefonnummer som ställer följande frågor: Vad har hänt? Var har det hänt?
Polis

114 14

Polisens nationella telefonnummer när du har ärenden till Polisen som inte är akuta. Det kan
vara: Anmälan av brott, tips kring brott, för att komma i kontakt med en polisanställd.

Felanmälan

054-29 50 00

För att anmäla defekta gatubelysningar, sopstationer, fönster, vägar och avlopp hos
kommunen

Brottsofferjouren
054-18 28 88
Ger information och stöd till brottsoffer, anhöriga och vittnen utsatta för brott.
Alla kvinnors hus
054-18 30 34
Ger anonymt råd och stöd till kvinnor och barn som är utsatta för våld eller hot om brott.
Tjej-jouren
054-15 24 67
Feministisk förening med fristad för flickor/unga kvinnor som är/har varit utsatta för fysiskt, psykiskt
eller sexuellt våld i olika former.

Krismottagning för män

054-18 01 54

För män med behov av samtalsstöd för att hantera aggressivitet, problem i nära relationer
eller andra livskriser som han vill tala med en man om.
Socialtjänsten
054-29 72 00
Vid akut socialt arbete som inte kan vänta till kommande vardag. Gäller barn och ungdomar vid
myndighetsutövning, men även upplysning, råd och stöd. Kontaktas via Polisen.
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