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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Flamman Ungdomarnas Hus
Stöd från Brottsförebyggande rådet
Kartläggning
Hyllie stadsdel har haft ökande problem med ungdomskriminaliteten. Stadsdelen har tex gått
om Rosengård i Malmö i antal ungdomsbrott för första gången på många år i år. Särskilt
brottsaktivt har det varit i Holma, Kroksbäck där föreningen Flamman ligger mellan de två
områdena. Föreningen bedriver vid sidan av den ordinarie fritidsverksamheten också särskilda
projekt inriktade på samhällsfrågor som rör ungdomar. Droger,bil och lägenhetsinbrott, våld,
stölder samt vandalisering på området krävde uppmärksamhet från politikerna som än idag
inte har tagit med krafttag mot problemen. Flamman Ungdomarnas Hus kan tack vare sin
centrala roll i ungdomsaktiviteter få ungdomar att delta i våra projekt. Därför startade vi
projektet ”Nej till droger, våld och kriminalitet”. Överallt i stadsdelen bland boende,
fastighetsvärd, föreningar märkte man hur otryggheten spred sig. Ungdomsbrotten blev grövre
och eskalerade till skottlossning i området mellan olika grupper.
Åtgärder
Nedan följer åtgärdspunkter
Målgruppen för projektet har varit barn och ungdomar mellan 12-19 år. Det var främst inriktat
mot killar eftersom de är överrepresenterade i statistiken. Vi hade förväntningar på att
projektet och föreningens längre öppethållande skulle bidra till att minska att ungdomarna
hängde ute i området utan en meningsfull sysselsättning. Dessutom skulle de ingå i projektet
och därmed utsättas för en mängd information och stöd från våra ledare. De skulle kunna
vända sig med sina problem till fritidsledarna samt träffa många andra ungdomar i diverse
aktiviteter. Viktiga mål för oss var att delvis få in ungdomar från gatan in i fritidsverksamhet,
och därpå sätta in de i alla våra aktiviteter som är allt mellan idrott till filmskapande. Detta
projekt har pågått sen 1997-2005 med fortsättning även framöver. Dock har vi sökt stöd
årligen för aktiviteter som vi gör för ett år framåt.
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Vår första punkt i vår plan var att involvera föräldrarna. Under årets lopp har vi
skickat in flera inbjudningar till föräldrarmöten och aktivt deltagit i skolans
föräldrarmöten också där vi har informerat om det ökade våldet och problemen. Vi har
arrangerat 2 stycken föräldrarmöten dit över 150 föräldrar tagit sig de båda gångerna.
Nu samarbetar vi med nattvandrarna i området som också innehåller den största
föräldrargruppen där vi kommer i god kontakt med föräldrarna. Vi går även ut
och nattvandrar själva på föreningen nu på kvällarna.
Tack vare flera års intensivt arbete med de så kallade ”värstingarna” så har vi nu
värvat två av dem som timanställda som på senaste året mognat väldigt mycket och
utvecklats. Tack vare detta kan vi nu bedriva många aktiviteter samtidigt i föreningen
och ungdomarna kan få något av dessa ledare som en vanlig fritidsledare aldrig riktigt
kan förmedla. Vi har fortsatt på det spåret och har lovat fyra av de som har det
svårt socialt i sina familjer och bekymmer på sin fritid att få sommarjobb hos
oss. Dessa ungdomars största bekymmer är att de inte har pengar och gör oftast
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då saker som inte är så positiva direkt. Inbrotten i Hyllie stadsdel har ökat
lavinartat på sistone. Alla vet vilka ungdomar som gör dessa brott.
Vi har lagt upp en hemsida för vår förening och i denna håller vi just nu på att sätta
upp sidor för vårt brottsförebyggande arbete där vi kommer presentera resultat! Inom
två veckor har vi en egen avdelning på hemsidan enbart för vårt arbete mot
droger, våld och kriminalitet. På denna sida kommer man att kunna läsa
fortlöpande om våra projekt och våra framsteg samt de aktiviteter vi planerar.
Vi har under årets gång haft fyra stormöten för ungdomar dit vi hämtat in artister och
föreläsare som upplyst om hur vissa specifika droger påverkar ens kropp. Även
rökningens baksidor har ur en väldigt allvarlig synvinkel diskuterats. I en enkät efteråt
visade sig att många ungdomar hade blivit rädda för att röka, speciellt de yngre.
Det vi satsat på främst i år har också varit musik samt film. Vi har gjort en film kring
användningen av droger bland ungdomarna. Filmen ligger just nu i redigering och
heter Ångest. Denna film är helt och hållet gjord av ungdomarna själva. Allt fram till
redigeringen då. Även musikvideor är på gång nu och ett samarbete med Malmö
kanalen och våra ungdomar har upprättats där allt kommer att diskuteras i olika
forum och sen sändas på tv. Det kommer dock inte enbart vara droger, våld och
kriminalitet ämnen.
Under året har vi också varit på en helgutflykt till en stuga där vi bland annat gjorde
grupparbeten om våldet i Hyllie, och i samarbete med MKB hade vi också en
föreläsare. Nu har vi invigt våran helt nyrenoverade källarlokal med musikstudio,
filmstudio, bio-salong, samt Internet- cafe med spel.
Vi har utöver detta hållit arrangemang med inslag av anti-droger och våld i våra 10
fester, 15 studiemöten, 5 utflykter, 2 filmer, musik, samt vår nya teaterverksamhet.
Under årets lopp har föreningen engagerat enbart i projektet Nej till droger, våld och
kriminalitet, 400 ungdomar vid flera tillfällen. Dessutom en grupp såkallade värstingar
på 25 personer.

Genomförande
Flamman Ungdomarnas Hus har i detta projekt samarbetat med SDF Hyllie, Nattvandrare,
Kroksbäcks Fältgrupp, ABF i Malmö, Studiefrämjandet, samt socialtjänst i Hyllie och
polisen. Vi har tex alltid haft ett gott samarbete med nattvandrarna och de har deltagit på
många av våra större aktiviteter. Med socialtjänsten i Hyllie har vi vid flera tillfällen tagit
emot ungdomar och varit faddrar samt givit ungdomar praktik på föreningen. Vi har då låtit
två fritidsledare vara handledare åt dessa ungdomar. Genom Studiefrämjandet samt ABF har
vi kunnat erbjuda kurser inom musik, dans, film m.m. Vi är grannar med Fältgruppen och har
vid åtskilliga tillfällen erbjudit ungdomar hjälp genom fältgrupp och socialtjänst. Polisen har
frenetiskt besökt oss och haft möten med ledarna kring problemlösning i området. SDF Hyllie
har gett oss stöd i form av anställda på föreningen. Vi har också samarbetat med många olika
föreningar i området samt i Malmö stad såsom Glassfabriken, ungdomsrådet, samt minst ett
tiotal lokala föreningar.
Vid de större evangemangen har vi fått hjälp tex av nattvandrarna att hålla ordningen. Polisen
har varit på plats. Exempel på detta är när vi skulle spela in musikvideo i området med våra
egna ungdomsartister. Då var upp emot 600 ungdomar på plats. Vårt arbete har följt den mall
som vi sökt stöd för. Vi har gjort allt på våran lista. Vi har bedrivit likartade projekt sen
föreningen startade. Detta arbete är kontinuerligt. Problemen försvinner ju inte men minskas
eller ökas beroende på satsningar i området.

Projektets negativa del var att allt för många ungdomar som vi kom i kontakt med när det
gällde de så kallade ”värstingarna” var involverade i tyngre brott samt väldigt mycket i
droger. Våra resurser räckte inte alls till att få dessa ungdomar att vilja sluta. Samarbetet med
socialtjänst och fältare var alldeles för ytligt för att klara av den mängd ungdomar som skulle
behöva uppmärksamheten. Vi var helt enkelt för få på för många ungdomar. Resurser är alltid
en svår fråga, men särskilt i detta område. I Sverige är Rosengård känt som en negativ
stadsdel i Malmö så därmed görs hur många satsningar som helst där. Miljoner har pumpats in
i Rosengård. I Hyllie jobbar vi med exakt samma problem, större område men inte ens en
tiondel i resurserna, trots att Brå:s statistik visar de växande problemen i Hyllie.
Tack vare oss i området har många föreningar kunnat ta efter och göra små projekt likt det vi
bedrivit i snart 10 år. Genom våra samarbeten med dem har vi spridit våran kunskap. Ibland
har vi tom lånat ut våra anställda att hjälpa de andra föreningarna i området. Sedan har vi varit
ute mycket på kurser, studiecirklar m.m. i föreningar som är mer belägna inne i city. Där har
vi presenterat vårt arbete. När vi träffade föreningar på mötet anordnat av Brå i Jönköping så
fick vi kontakt med en förening i Göteborg. Föreningen som också var med på mötet i
jönköping skulle starta storskaligt med 12 anställda. De var nere o hälsade på och fick en
heldag på Flamman där vi presenterade hela vårt arbete och arbetsmetoder. De var mycket
nöjda.

Uppföljning/Utvärdering
De effekter som man omedelbart märkte var att vi fick en stor mängd ungdomar till
föreningen varje dag. Eftersom alla anställda i föreningen bor i området och har jobbat i åratal
på Flamman som snart existerat i 10 år så känner vi givetvis ungdomarna. Därmed var det lätt
för oss att se att ju mer vi höll öppet i föreningen och desto mer vi erbjöd, desto större mängd
ungdomar av de som hängde tidigare i trappor och på gårdarna, kom till föreningen. Detta
innebar att tex videobutiken som tidigare var ”terroriserad” av ungdomarna om kvällen i
området slapp detta. Trapporna som var skitiga och hade mycket vandalisering efterlämnad på
morgonen åt hyresvärden slapp det. Dagligen har Flamman Ungdomarnas Hus 80 ungdomar
aktiva i projekt. Vi har öppet sex dagar i veckan. Ungdomarna deltar i film, musik, dans,
inomhusfotboll, kampsport, studiecirklar, ungdomsråd m.m.
Genom enkäter som vi skickat ut i området dels till föräldrar, dels till ungdomar så kunde vi
se en märkbar förändring i attityden samt en stor förändring i vad folk tyckte om området.
2005 var den största satsningen hittills för oss med väldigt goda resultat. Vi fick också
effekterna klart för oss genom polisens statistik som visade på minskade bilinbrott, minskade
lägenhetsinbrott, minskade våldsbrott, och avtagande droghandel bland ungdomarna i lägre
åldrar. Genom en nära kontakt med polis, fältgrupp, socialtjänst och nattvandrare var
effekterna av vårt arbete ganska klart. Ännu klarare var det just år 2005 för att detta år var vi
den enda fritidsgården i hela Hyllie stadsdel till skillnad från förr då det fanns fem stycken.
Nedskärningar var anledningen. Därför visste vi att det var vårt arbete som fungerade.
Det viktigaste lärdomarna man kan dra från detta arbete vi har utfört är att om föreningar kan
arbeta tillsammans och söka stöd från Malmö stad samt på riksnivå till sitt område så kommer
det helt klart att lyfta området. Ju mer resurser man har för ett sådant utsatt område, desto
bättre. Om man stänger ner fritidsgårdar, skär ner på lärarna i skolan m.m. så visar det sig
snarast i ungdomars fritidstillvaro. Ju mer man erbjuder i form av idrottsklubbar på området,

bättre områdesplanering när man bygger, fritidsgårdar och mycket aktiveteter, desto mindre
ungdomar hänger ute på gatorna och gör ingenting eller ännu värre negativa saker.
Från en fritidsgårds synvinkel kan man också lätt klaga på socialtjänsten som antagligen
behöver möbleras om ordentligt då deras effekter på de utsatta ungdomarna tydligen i
dagsläget i malmö i dessa stadsdelar inte hjälper mycket. Det krävs helt andra arbetsmetoder
för att lyckas. Därför har vi på Flamman också varit den förening som fick stanna kvar med
stöd från SDF Hyllie när alla andra föreningar slogs igen.
Budget
Flamman ungdomarnas hus har en auktoriserad revisor, och redovisar all ekonomi inför
Hyllie SDF årligen. Stödet från Brå har fördelats över:
Eftersom vi ständigt bedriver detta projekt ”Nej till droger, våld och kriminalitet” så har vi här
specificerat de medel (avrundat) vi har fått som stöd från er. Vi har även andra som stödjer
oss i detta arbete och därför fördelar vi ibland från de två projekten för att tex kunna köpa rätt
mängd kläder och därmed ett underskott som vi täcker från föreningens kassa. Allt över ert
stöd täcks av föreningen.

Med vänlig hälsning

Juan Paez
Flamman Ungdomarnas Hus

