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1. Inledning
Funnits i Skurup sedan år 2000
I Skurup bildades ett brottsförebyggande råd år 2000. Rådet ska verka för ett
brottsförebyggande synsätt i all kommunal verksamhet. Man vill först identifiera problemet
för att sedan utarbeta en brottsförebyggande strategi.
Det är inte meningen att rådet ska driva sina egna projekt, utan istället utgöra ett idéforum där
enskilda och organisationer kan hjälpa till och komma med egna initiativ. BRÅ ska fungera
som en kunskapsbank, stöd och sammanbindande länk mellan olika delprojekt. Ett gott
förebyggande arbete har lett till att brottskurvan i Skurups kommun idag pekar neråt. BRÅ
ska även informera om vidtagna insatser och åtgärder.

2. Organisation
BRÅ i Skurups kommun består av en styrelse som utses politiskt. BRÅ har ett nära
samarbete med polismyndigheten.

3. Verksamhet 2015
Fokusområden 2015:


Våld i nära relationer



Utdelning av reflexvästar till treorna i samarbete med NTF



Ekonomiskt stöd till ungdomsfrämjande aktiviteter i kommunen (Se
aktiviteter).



Stöd till olika typer av värdegrundsarbeten, framför allt insatser i skolan/fritid
som stärker och förbättrar vardagen för barn och ungdomar.



Trygghetsvandringar i Skurup och i några av de större byarna för att kartlägga
otrygga miljöer, bristfällig belysning, nedskräpning/klotter och olämpliga
trafikförhållanden.



Stödja drogförebyggande arbete.

4. Aktiviteter
4.1

Ung Talang
Ung Talang Skurup är ett arrangemang som genomförs årligen av Skurups
Kommun, en musik- och danstävling för kommunens barn och ungdomar i
åldern 6-16. BRÅ ger årligen ett bidrag för att stötta arrangemanget.

4.2
Skolavslutning på Gummifabriken
Gummifabriken i Skurup anordnar årligen flera aktiviteter i samband med
skolavslutningarna för alla grundskoleelever, med musik och events. Syftet är
att erbjuda ett attraktivt, drogfritt alternativ till andra fester i samband med
skolavslutningarna. Arrangemangen är gratis för besökarna. BRÅ ger
ekonomiskt stöd att stötta arrangemangen, samt deltar i fältverksamheten
under kvällen tillsammans med polis och socialtjänst.
4.3
NTF-samarbete runt reflexvästar
BRÅ ska i samarbete med NTF dela ut reflexvästar till alla tredjeklassare i
kommunen.
4.4
Produktion av informationsblad till äldre
BRÅ ska trycka upp informationsbroschyrer med olika trygghetstips för äldre
medborgare. Distribution sker på äldremässan i Skurup.
4.5
Trygghetsvandringar
Trygghetsvandringar i kommunen sker årligen i något av samhällena Skurup,
Rydsgård, Skivarp, Abbekås och Slimminge.

5. Ekonomi
BRÅ får ett anslag från Skurups Kommun på 50 000 kr per år.

