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 för projekt Lyftet.
Omsorgsnämnden och Ungdoms- och kulturnämnden i Munkedal ansökte
2003 hos Brottsförebyggande rådet om bidrag till utvecklingsmedel för
behandlingsinsatser för ungdomar och missbrukare.
I november 2003 beslutade Brå att bevilja 100 000 kr till projekt Lyftet.
Mål för verksamheten:
Målet är att eleverna i projektet skall lära sig grunderna när det gäller
bilreparationer, skogs och snickeriverksamhet eller annan verksamhet.
Teoretiska studier i basämnena skall inhämtas. Eleverna tränar och lär sig
hur man socialt beter sig med andra, kommer upp på morgonen, passar
tider och andra fundamentala färdigheter som man måste behärska för att
klara sig i arbetslivet. Meningsfullheten, lusten och framtidstron om ett
bra liv skall öka. Risken att deltagande ungdomar skall slås ut ur
samhället skall minimeras eller helst upphöra. När ungdomarna lämnar
projektet skall deras sociala situation vara ordnad och en strategi för
fortsatta studier eller arbete vara fastlagd.
Startfasen:
Under sommarmånaderna 2004 anställdes två lärare/handledare till
projektet. Båda med gedigen erfarenhet av praktiskt arbete inom
bil/verkstads- och byggsektorn och hade tidigare haft en motsvarande
anställning i kommunen. Tack vare det, fanns redan initialt en upparbetad
relation med flera ungdomar i gruppen. De båda handledarna var även väl
förtrogna med kommunens andra verksamheter som riktar sig mot denna
målgrupp. Detta medförde att vi snabbt och friktionsfritt kunde starta
projektet i samband med höstterminens start i augusti 2004.
Hyreskontrakt på en industri/kontorslokal i Dingle upprättades.(10 km.
från centralorten Munkedal). I lokalen finns utrymmen för bil och
verkstadsreparationer, slöjd/smide och teoretiska studier.

Höstterminen 04
I samband med terminsstarten i augusti 04 skrevs fem pojkar i
åldersgruppen 15-18 år in i projektet.

Som tidigare nämnts, kom verksamheten snabbt och smidigt igång.
Personalens kompetens och ungdomarnas intresse stämde väl överens.
Fokus på verksamheten under hela hösten var bilreparationer och
snickeri.
De aktuella ungdomarna var då ej motiverade till några teoretiska studier.
Tre av eleverna och den ena handledaren arbetade under ca. tio veckor
med en större altan och staket på ett åldringsboende i kommunen.
Ungdomarna fick då bl.a. lära sig grunderna i plattsättning och gjutning av
stolpfundament.
Den andra delen av gruppen var stationerad i verkstaden i Dingle. Där
ägnade man sig, med stöd och hjälp från handledaren åt bilreparationer
och service på inlämnade bilar.
I november åtog vi oss ett husbygge. Det är ett omfattande arbete, trots
att huset är litet. Eleverna som deltar i husbygget har varit med från
ritning, markberedning, gjutning/murning av grund, resning av väggar
och tak, inredningssnickeri, målning, o.s.v. Vi är i skrivande stund inte
färdiga med huset.
Elevgruppen:
Rekryteringen skedde i samarbete och samförstånd med socialtjänsten,
ungdomarna själva och deras vårdnadshavare. Ungdomarnas bakgrund,
färdigheter, förutsättningar och problematik var varierande.
Det som var gemensamt för dem var att de upplevde maktlöshet och
tristess. Deras självförtroende och självkänsla var låg, deras tidigare
erfarenhet från sin skolgång var negativ eller smärtsam och flera av dem
kände en uppgivenhet inför framtiden.
Samtliga fem ungdomarna saknade behörighet att studera på ett
nationellt gymnasieprogram, p.g.a. att de inte nått kunskapsmålen i ett
eller flera kärnämnen från grundskolan.
Egen vilja från ungdomarna själva var en förutsättning för att få delta i
projektet.
Vårterminen:
Under senare delen av höstterminen och i samband med vårterminens
start, började ytterligare fyra elever i projektet, två flickor och två pojkar i
samma åldersgrupp.
En av de ursprungliga pojkarna lämnade verksamheten november 04.
Anledningen var att socialtjänsten gick in med ett omhändertagande med
en placering på en § 12 institution, p.g.a. återkommande kriminalitet.
Personalgruppen:
När projektet startade i augusti 04 bestod personalgruppen av tre
personer, två handledare med praktisk kompetens och inriktning mot
fordon och bygg sektorn och en samordnare/kurator på 50%.
När elevgruppen utökades med även flickor började märkte vi att vi var
för ”smala” i vårt verksamhetsutbud. Som bekant är inte alla, vare sig om
man är flicka eller pojke endast intresserade av snickeri eller motorer.

För att bredda verksamhetsutbudet och öka den teoretiska kompetensen
schemalades två lärare från Ungdomsgymnasiets individuella program,
med bred ämneskompetens, på vardera ca.10 timmar per vecka.
Se bilaga; ”Rapport över verksamheten i Dingle (Lyftet).
Utvärdering, eleverna:
Sammanlagt har 10 elever varit engagerade i Lyftet, åtta pojkar och två
flickor i åldrarna 15-19 år.
I oktober 04 omhändertogs en av pojkarna av de sociala myndigheterna
och placerads på ett § 12-hem p.g.a. återkommande avancerad
kriminalitet. Trots ett nära samarbete familj, socialtjänst och projekt, för
att stärka strukturen runt pojken och hitta en stabil hemmaplanslösning
lyckades vi inte, utan en placering blev nödvändig.
De andra nio ungdomarna har samtliga utvecklats i positiv riktning.
Tre av dem kommer till hösten studera på ett nationellt program inom
gymnasieskolan. Vår bedömning är att alla tre har goda förutsättningar
att klara sina gymnasiestudier.
En av ungdomarna har sedan tre månader praktiserat på ett enmansföretag i verkstadsbranschen. Projektet har sponsrat körkortsutbildning
för den här pojken. När han blir klar med sitt körkort finns det goda
förutsättningar för honom till en anställning.
En av flickorna flyttar till sommaren till Göteborg. Projektet har via
kontakter hjälpt henne till ett sommarvikariat på ett bemanningsföretag.
Sköter hon det arbetet kan det bli en fortsatt anställning.
Fyra ungdomar, kommer även hösten 05 delta i en fortsättning av
projektet.
Fortsättning:
Vi anser att vi har hittat en bra och funktionell modell i arbetet med
ungdomar i riskzonen. Blandningen av praktiskt arbete och teori i små
”trygga” grupper har fallit väl ut. Närhet, relation och struktur har varit
viktiga hörnstenar.
I vintras fattade Ungdoms och kulturnämnden i Munkedal beslut om att
permanenta Lyftet verksamheten.
Se bilaga, Ekonomisk redovisning Lyftet

…………………………………………
Henrik Oleskog
Samordnare

Bilaga
Ekonomisk redovisning Lyftet:
Utgifter:
Personalkostnader:
2,0 lärare/handledare 20 000 kr/månad + PO
0,5 samordnare 15 000 kr/månad + PO
Lokalkostnader:
200 kvm a 300 kr/kvm
Värme, el, vatten m.m.
Investeringskostnader
Verksamhetskostnader:
Livsmedel
Fordon, drivmedel
Verksamhetsmaterial (skolböcker, verktyg m.m.)

670 000 kr
250 000 kr
60 000 kr
12 000 kr
28 000 kr
5 000 kr
20 000 kr
40 000 kr
=======
1 085 000 kr

Inkomster:
Bidrag från Brå
Bidrag från Länsstyrelsen
Eget arbete
Ungdom och kulturnämnden

100 000 kr
120 000 kr
115 000 kr
750 000 kr
========
1 085 000 kr

