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 start och utveckling av SSP i Eslöv
Dnr B3.3-0089/2007
Bakgrund
För att utveckla samverkansarbetet mellan socialtjänst, skola och polis så har man på ställen i
landet implementerat en organiserad samverkan mellan dessa aktörer, kallat SSP. Detta arbete
har man påbörjat i Eslöv men här har vi även valt att ta med det kommunala bostadsbolaget
EBO i samarbetet. Anledningen till detta är att EBO är synliga och delaktiga i mycket arbete
på området. EBO är socialt engagerade och tar många gånger initiativ till samarbete med
skola, socialtjänst och polis.
Målet med SSP gruppen är att förebygga ungdomskriminalitet genom ett lokalt nätverk som
jobbar brottsförebyggande i miljöer där barn och ungdomar vistas. I Eslöv finns det nu en SSP
grupp men det ska bli tre olika grupper som ska vara indelade områden kopplat till skolorna i
stadsdelen.
Berga- och Rönnebergaområdet är ett område med en generellt sett hög brottsbelastning. Det
har förekommit mycket skadegörelse, stölder och hot. Det föll sig naturligt att det blev detta
område som blev först med SSP grupp då alla aktörer var på gång i området och ville att
något skulle hända för att förbättra ryktet för området.
För att gå igenom förutsättningar och lagstiftning för respektive aktör och för att kunna
upprätta en årsplan för 2007 har kommunen ansökt och beviljats ekonomiska medel från BRÅ
för att kunna genomföra detta arbete i form av ett tvådagars internat. Internatet genomfördes
den 4-5 juni.
Med på internatet var tilltänkta medlemmar till den lokala styrgrupp som ska kopplas till SSP
arbetet. Den lokala styrgruppen består av resursavdelningschef, chef för förebyggande
enheten, stationsbefäl på polisen, grundskolechef och fastighetschef för EBO. Styrgruppen
kan delegera uppgifter till SSP gruppen men även fatta beslut i frågor som ligger utanför SSPgruppens mandat.
Nedan redovisas en sammanfattning av internatets innehåll och utfall samt hur
representationen såg ut från olika myndigheter.
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SSP internat 2007-06-04 - 2007-06-05
Målgrupp: Tjänstemän inom socialtjänst, skola, polis och EBO (SSP)
Åtgärd: Ett tvådagars internat med syfte att utveckla samverkan mellan socialtjänst, skola,
polis och EBO. Målen med internatet var följande:
•
•
•

Gå igenom förutsättningar och lagstiftning för respektive aktör (skola, socialtjänst,
polis och EBO).
Upprätta årsplan för 2007.
Träffas och umgås tvärsektoriellt för ökad framtida samverkan.

Förväntade resultat:
•
•
•

Ökad förståelse och kunskap om de olika aktörernas lagstiftning och
förutsättningar. Detta ger ökade samverkansmöjligheter.
Att arbetet under internatet resulterar i en realistisk och genomförbar årsplan som
styr SSP gruppens arbete.
Lära känna varandra från de olika aktörerna för ökad samverkan.

Deltagare
Norrevångskolan:
Eva Amylon, rektor
Micael Bengtsson, rektor
Cecilia Levin, kurator
Zlatko Kutlesovski, fritidsledare
Östra skolan:
Christer Hägerklint, rektor
Socialtjänsten:
Magnus Wibert, chef förebyggande enheten
Harald Gegner, 1:e socialsekreterare
Josefin Astbrant, socialsekreterare
Karoline Bäckström, fältsekreterare
Polisen:
Patricia Stahl, stationsbefäl
Håkan Jansson
Dragan Andrejic

EBO:
Ingmar Andersson, fastighetschef
Jessica Hall Galbe, kundansvarig

Program
Förmiddag dag 1
Internatet inleddes med en kort introduktion och presentationsrunda där deltagarna kort
presenterade sig själva och vilken aktör man representerade. Sedan berättade Magnus Wibert
om vad SSP står för och vad målet för internatet är. Magnus presenterade även en modell för
att ta fram en årsplan för Berga/Rönnebergaområdet.
Efter det fick representanter för de olika aktörerna berätta om vilken lagstiftning som råder för
respektive. Representanterna berättade hur de jobbar och vad de kan och får göra i olika
sammanhang.
Eftermiddag dag 1
Efter lunch inleddes processarbetet med att ta fram en årsplan för 2007. Processen följde
modellen av en framtidsverkstad där arbetet sker i tre faser: kritikfas, visionsfas, och
förankringsfas. Under kritikfasen gjordes en gemensam probleminventering utifrån en
”brainstorm” om vad deltagarna trodde var problem på området. Detta dokumenterades och
det konstruerades en lista över de problem som deltagarna tyckte var störst.
Även visionsfasen genomfördes i form av en ”brainstorming” kring visioner och idéer om vad
man skulle kunna göra åt problemen. Detta dokumenterades och det upprättades även här en
lista över de idéer och visioner som deltagarna tyckte var viktigast.
Förmiddag dag 2
Efter en gemensam reflektion om gårdagens arbete följde förankringsfasen. Målet var nu att
utifrån gårdagens ”brainstorm” förankra problem och visioner i en realistisk och genomförbar
handlingsplan.
Eftermiddag dag 2
Internatet avslutades med att årsplanen redovisades tydligt för alla. Diskussioner fördes även
kring hur arbetet under internatet skall följas upp på hemmaplan. Den lokala SSPsamordnaren tog på sig ansvaret att sammanställa och distribuera årsplanen till samtliga
deltagare som i sin tur har ett ansvar att sprida dessa i den egna organisationen.
Utvärdering skedde muntligen där varje deltagare kort förmedlade sina tankar och funderingar
kring internatets upplägg och innehåll. Se bilaga A
Planerade insatser
De uppgjorda årsplanerna kommer att styra arbetet i SSP-gruppen. Årsplanen kommer även
att redovisas för ledningsgruppen. Utifrån de prioriterade problemområdena planeras följande
åtgärder inom ramen för samverkansarbetet 2007:
•
•
•
•
•

Kartlägga problemen på området. Detta genom att ta fram brottstatistik, titta på EBO:s
trygghetsvandringar och nöjd kundinex. Vidare ska det tas fram material på hur många
som är föreningsaktiva på området och drogvaneundersökningen ska analyseras.
En återkommande temadag för årskurs åtta ska anordnas på Norrevångskolan.
Öppna skolan för/till alla.
Nyttja goda exempel. På området ska vi hitta en familj eller en person som lyckats bra
och som kan vara en förebild för andra på området.
Omvärldsbevakning. Ta reda på vad som fungerar på andra ställen, detta genom
studiebesök, föreläsning eller utbildning.

•

Locka lokala media. Locka media till att skriva positiva artiklar om området och SSP
arbetet.

Ekonomisk redovisning
Vg se bilaga 1
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______________________
Karoline Bäckström
Fältsekreterare, SSP-samordnare

_____________________
Magnus Wibert
Enhetschef Förebyggande enheten

Bilaga A

Nedan följer kommentarer från utvärderingen av internatet.;
”Spännande”
”Det känns som att vi har förutsättningar för att lyckas”
”Bra planering för dagarna”
”Jätte trevligt och jätte skönt att vi åkte iväg från arbetsplatserna”
”Imponerande att vi lyckats komma fram till detta konkreta. Det trodde jag inte igår”
”Detta känns historiskt”
”Bra att vi åkte iväg”
”Bra att vi fick lära känna varandra. Det blir lättare när man åker iväg”

