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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Ung och uppmärksammad i Roslagen

Bry dig loss från våldet!
Komplettering av utvärdering
BRÅ.s diarienummer B3.3-0384/2008.
Efter genomförda utvärderingsmöten med dels de frivilligarbetande
ungdomarna och dels arrangörsstaben (konferensgruppen) vill vi för
fullständighetens skull komplettera tidigare insänd rapport med ytterligare
några tankar.
Frivilligarbetande ungdomar
Under förberedelserna inför konferensen samt under konferensdagen den
29/10 deltog ett 20-tal ungdomar som oavlönade frivilligarbetare.
Arbetsuppgifterna bestod bland annat i parkeringsanvisning, incheckning
och registrering samt service i samband med lunchen. Ungdomarnas
medverkan var föremål för stor uppskattning av besökarna.
Ungdomarna hade handplockats till uppdragen av kommunens
ungdomsfältare och idén var att välja sådana ungdomar som förmodades
växa genom de tilldelade uppgifterna.
Det kunde också konstateras att samtliga engagerade ungdomar deltog med
gott humör, stor entusiasm och ett imponerande servicetänkande mot våra
gäster.
Vid genomförd utvärderingsträff, där ett 15-tal ungdomar deltog, framkom
följande synpunkter:
-

Det var en ära att få bli utvald till detta förtroendeuppdrag

-

Det var roligt att få vara med

-

Det var en lång arbetsdag med tidig start och sent avslut, trots att det
var skollov, men den sammanvägda upplevelsen av att få delta var
ändå klart positiv

-

Man kända att man växte genom att få ha ansvar för viktiga och
ansvarsfulla uppgifter

Konferensgruppen
I konferensgruppen samlades den 16/12 12 av totalt ett 20-tal engagerade
personer från samtliga samverkande aktörer för att gå igenom
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konferensdeltagarnas synpunkter och den ekonomiska redovisningen samt
för att sammanfatta de egna erfarenheterna från dagen.
Följande tankar och reflexioner noterades:
-

Ungdomarna som medverkat under konferensdagen borde i samband
med avslutningen ha avtackats uppe på scenen

-

Mingelfaktorn kunde ha varit ännu högre. Det yttre förutsättningarna
för kontaktskapande bedömdes vara goda, men kanske kunde vi ha
gjort ytterligare något för att främja gränsöverskridande kontakter.
Någon form av styrt mingel eller workshops med tvingande nya
kontakter skulle kanske ha övervägts.

-

Hur skulle varje deltagande aktör ha kunnat göras ännu mer synlig?
Hade kommunvis redovisning av ett visst tema (exempelvis
föräldrautbildning – så här utbildar vi i vår kommun) kunnat vara ett
möjligt och lämpligt inslag – antingen i utställningsform eller inför
hela konferenspubliken, som en variant på metodstafetten?

-

Föreläsningspasset om säkerhet och faror på Internet blev föremål för
några särskilda kommentarer
o Innehållet var inte tillräckligt väl målgruppsanpassat för
denna dag utan alltför inriktat på föräldrar
o Föreläsningspasset drog över tiden med ca 40 minuter
o En del av det använda materialet kändes inte tillräckligt färskt
väl uppdaterat
o Det förtjänar dock att tilläggas att detta pass ändå var det av
publiken mest uppskattade under dagen.

-

I samband med lunchen inträffade ett brandtillbud då en fladdrande
servett fattade eld på grund av ett värmeljus. Om levande ljus
används, vilket i sig var mycket uppskattat, bör dessa vara placerade
i så säkra ljusstakar som möjligt.

-

Metodstafetten var en intressant idé men borde ha fått en annan
utformning och inramning.
o Den borde tydligare ha handlat om ett visst och i förväg känt
ämne.
o Moderatorerna borde ha haft en tydligare och mer stödjande
och vägledande roll under programpunkten.
o Publiken borde ha gjorts mer delaktig.
o Kanske hade det fungerat bättre om de medverkande fått ett
gemensamt ”case” att utgå från i sin framställning. Man hade
dock kunnat förklara sin roll och sina insatser med koppling
till detta. Det skulle också ha gett möjlighet att illustrera och
tydliggöra problematik och möjligheter med samverkan
mellan olika aktörer i samhället.

-

Satsningen på lokala moderatorer, i stället för någon med
kändisstatus, var mycket bra.
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-

De breda uppslutningen från den arrangerande kommunens så gott
som samtliga förvaltningar och berörda arbetsenheter var
imponerande och var en starkt bidragande orsak till att allt flöt på så
bra under dagen.

-

Förberedelsearbetet kommande arrangörskommuner bör komma
igång så tidigt som möjligt under året. Bland annat bör möjligheten
att söka ekonomiskt bidrag från andra än Brottsförebyggande Rådet
ses över i god tid före konferensen.

-

Det är också viktigt att i så god tid som möjligt fastställa datum för
kommande års konferens.

-

Under de fyra år som konferensserien pågått har allt högre
förväntningar noterats hos publiken. Detta gör att kraven på ett bra
program hela tiden ökar. Detta bör mötas med en aktiv
omvärldsbevakning för att vid kommande konferenser kunna
presentera innehåll som upplevs som rykande aktuellt i
samhällsutvecklingen.

Staffan Gröndahl
Kommunstaben
Staffan Gröndahl
Säkerhetssamordnare
Direkt 08-587 850 76
Mobil 070-744 95 76
staffan.grondahl@vallentuna.se
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