Delaftale for indsatsområdet Kriminalpræventiv indsats
Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale
løbende ajourføres.
Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører:
Brøndby Strand Projektet
Aftalens parter:
Ejendomskontorer
BB afd. 605-608, ejendomskontor
v. ejendomsleder Søfren Ingemann
T13, ejendomskontor
v. ejendomsleder Danny Andersen
PAB8, ejendomskontor
v. ejendomsleder Poul Brink Andersen
Rheumpark, ejendomskontor
v. ejendomsleder Steen Brygger
Daruplund/ Resenlund ejendomskontor
v. ejendomsleder Helle Borel
Gurrelund/ Bjerrelund ejendomskontor
v. ejendomsleder Henrik Pedersen
Boligorganisationernes byggeafdelinger
DAB, byggechef Steen Ejsing
BO-VEST, byggechef Lisa Fomsgaard Nielsen
FA09, byggechef John Kim Fletting
Lejerbo, bygge- om udviklingschef Gerti Axelsen
Vestegnens Politi
Leder af lokalpolitiet Anja Høfner
SSP, Brøndby Kommune
SSP-koordinator Jens Ansbjerg
Ungeindsatsen i Brøndby, Brøndby Kommune
Projektleder Peter Vagn Jakobsen
Natteravnene i Brøndby Strand
V/ Frank Bavnild
UU Center Syd
Centerleder Søren Lau
Ung Brøndby (fritids- og ungdomsklubberne)
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v. ungdomsskoleleder Troels Wassard Lund
Produktionshøjskolen i Brøndby
Skoleleder Kim Helsted
Arbejdsgruppe (alle aktiviteter)
Vestegnens Politi
Leder af lokalpolitiet Anja Høfner
SSP Brøndby Kommune
SSP koordinator Jens Ansbjerg,
En repræsentant for ejendomslederne
En repræsentant for Brøndby Strand Centerforening
Produktionshøjskolen
Skoleleder Kim Helsted
En boligsocial medarbejder
2 beboerdemokrater udpeget af De 9-partnerskabet
Problemkompleks for indsatsområdet:
Stigning i antallet af afgørelser og sigtede
Når man ser på boligområdet i perioden 2011 – 2015 har der været en stigning i antallet
af afgørelser og sigtede (KÅS-tal). Ligeledes er antallet af sigtelser steget voldsomt i
perioden 2013 – 2015.
Tallene for området set i forhold til Brøndby Kommune i 2015:
Sigtede pr. 1000 indbyggere:
 25 i boligområdet
 20 i Brøndby Kommune
Afgørelser pr. 1000 indbyggere:
 27 i boligområdet
 22 i Brøndby Kommune
Sigtelser pr. 1000 indbyggere
 69 i boligområdet
 48 i Brøndby Kommune
Også i aldersgruppen 10 – 17 år er der i området flere unge, der har begået kriminalitet i
forhold til sammenlignelige tal i den almene boligsektor og i resten af landet (jf. tal fra
Landsbyggefondens portal).
Tal for antallet af unge i aldersgruppen i området, der er sigtet mindst én gang for
overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer:



2011: 26
2012: 32
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2013: 25
2014: 28
2015: 34

Andelen af unge i aldersgruppen, der er sigtet mindst en gang for overtrædelse af
straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer pr. 1000 indbyggere i 2011,
2013 og 2015 sammenlignet med Brøndby Kommune:

Boligområde
Brøndby
Kommune
Almen
boligsektor
Hele landet

2011
0,23 %
0,20 %

2013
0,23 %
0,18 %

2015
0,31 %
0,22 %

0,26 %

0, 24 %

0,20 %

0,11 %

0,10 %

0,09 %

Det generelle fald, der ses i perioden 2011 – 2015 i forhold til antallet af sigtede i
aldersgruppen, slår ikke igennem i boligområdet eller i Brøndby Kommune.
Baggrunden for et forhøjet kriminalitetsindeks kan være en svagere tilknytning til
uddannelsessystemet. Det kan være forårsaget af udfordringer med fravær blandt elever,
elever der møder i skole, men ikke er undervisningsparate, elever der mangler sociale
kompetencer eller som har andre udfordringer, der overskygger deres skolegang.
Forebyggelse af radikalisering
Et andet element i den kriminalpræventive indsats er at undgå radikalisering. Vestegenen
har i løbet af 2016 oplevet, at flere unge fra området er rejst til Syrien for at støtte
ekstremistiske grupper. Selv om antallet af borgere der er udrejst er meget små, er det
et område, der i den kommende helhedsplan vil være fokus på. Baggrunden for
radikalisering er som hovedregel en følelse af fremmedgørelse i relation til det omgivende
samfund.
Formål og lokalt opstillede målinger for indsatsområdet:
Formål:
Formålet er
 at forbygge kriminalitet og utryghedsskabende adfærd
Målet er
 at få flere kriminalitetstruede unge i uddannelse eller i beskæftigelse/ et
beskæftigelsesrettet tilbud
 at brobygge mellem de kommunale tilbud og de tiltag, der laves i boligsocialt regi
 at flere unge bruger områdets fritidstilbud
Metode
Den kriminalpræventive indsats indeholder primært en håndholdt individorienteret
indsats, hvor der arbejdes med at skabe udvikling og forandring for den enkelte unge via
relations- og tillidsarbejde fra projektets børne- og ungemedarbejdere.
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Lokalt opstillede målinger (succeskriterier):

Datakilde:

Antallet af straffelovsanmeldelser er faldet med
Københavns Vestegns Politi
10 % i 2021 i forhold til gns. over årene fra 2009
– 2015, hvor der har været 322 anmeldelser om
året i gennemsnit til max 290 anmeldelser.
Antallet af sigtede unge i alderen 10 – 17 år er
Københavns Vestegns Politi
reduceret til 25 personer i løbet af
projektperioden. I 2016 er der 34 unge sigtede i
alderen 10 – 17 år.
Andelen af beboere, der anser kriminalitet for et
Tryghedsundersøgelse 2019
problem i deres boligområde er faldet fra 42 % i
2016 til 30 % i 2019.
Aktiviteter som skal bidrage til indfrielse af formål og lokalt fastsatte
mål/målinger:


Opsøgende børne- og ungeindsats (jf. CFBU/ Gadeplanarbejde/ opsøgende
relationsarbejde blandt unge)



Renoveringsrekrutter I, for unge 18-29-årige, der har en kriminalitetsdom (jf.
CFBU/ fritidsjobprojekter, Indsats til fremme af boligområdets image)



Brobygning til kommunale tilbud og foreninger (jf. CFBU/ Brobygning til
foreningsliv)

Samspil med og supplement til den kommunale indsats i boligområdet:
De boligsociale aktiviteter er:


på flere områder et supplement, en ekstra indsats, i forhold til den kommunale
kernedrift



en fremskudt indsats ind i boligområdet, hvor målet er at komme i kontakt med
beboere, der er udenfor det kommunale system, men som kunne have behov for
et løft i en eller flere retninger



på flere områder er indsatsen en støtte til opgaveløsningen i kommunen, tiltag der
medvirker til muligheden for at komme 360 grader rundt om opgaven og
målgruppen/ målgrupperne



en mulighed for at afprøve nye metoder og tilgange, der kan inspirere kommunen
til at tage nye arbejdsmetoder i brug

Forankring af aktiviteterne inden for temaet
Principper for forankring i Brøndby Strand Projektet:


som udgangspunkt er det målet, at aktiviteter forankres i blivende institutioner,
organisationer eller foreninger



der udarbejdes SWOT-analyser med henblik på forankring i aktiviteternes
opstartsfaser



de parter, der indtænkes som ejere af en aktivitet, indgår altid i udviklingen af
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aktiviteten fra idefasen til den endelige implementering


forankring er et fast punkt på dagsordenen i de fire arbejdsgruppers møder



erfaringer og metoder formidles og videregives til relevante samarbejdspartnere

Organisation

Finansiering

Landsbyggefonden
Lokal medfinansiering
Samlet budget for indsatsområdet
Medarbejderressourcer på indsatsområdet

1.183.000
1.068.000
2.251.000

1/3 Børne- og ungekoordinator
1/3 Lommepengejob-koordinator
Konflikthåndtering og underretning:
Parterne på indsatsområdet er forpligtet til at indgå i dialog om eventuelle konflikter.
Konflikter, der vedrører indsatsområdet, rejses og drøftes i arbejdsgruppen.
Der påhviler alle parter et ansvar for straks at gøre opmærksom på kritiske forhold som
må antages at have betydning for samarbejdets fortsatte gennemførelse.
Der påhviler parterne et fælles ansvar for at sikre indsatsområdets fremdrift og gode
betingelser for et konstruktivt samarbejde.
Uenigheder, der ikke kan løses i arbejdsgruppen, viderebringes til Bestyrelsen for den
boligsociale indsats. Her vil Bestyrelsen træffe beslutning om fremgangsmåde og eventuel
handling på baggrund af underretningen.
Revision af delaftalen (Eventuelle reviderede aftaler skal ikke fremsendes til
Landsbyggefonden, men fonden skal om nødvendigt til enhver tid kunne
rekvirere ajourførte delaftaler):
Aftalen revideres årligt af bestyrelsen efter indstilling fra arbejdsgrupperne og den
politiske følgegruppe / De 9.
Delaftalen gælder fra:
Aftalen gælder fra den 1. marts 2017 – 28. februar 2021.

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af mål for indsatsområdet (tilføj
skemaer, - ét skema pr. aktivitet):
Aktivitetsnavn:
Opsøgende børne- og ungeindsats (jf. CFBU/ Gadeplanarbejde/ opsøgende
relationsarbejde blandt unge)
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Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Opsøgende børne- og ungearbejde består i en indsats på gadeplan, hvor aktiviteten
indebærer at være opsøgende i forhold til områdets børn og unge, der har en
gadeorienteret livsstil og er kriminalitetstruede.
I denne indsats arbejdes der med at skabe dialog og opnå en tillidsbaseret relation til den
enkelte unge for dermed at kunne snakke med de unge om deres problematiske adfærd i
boligområdet og/ eller private problemer hjemme eller i skolen. På den baggrund bliver
det muligt at målrette brobygningen til relevante aktører og i det hele taget arbejde
målrettet med at bane vejen i retning af mere uddannelse og beskæftigelse for den
enkelte unge.
Metoden til arbejdet med den opsøgende børne- og ungeindsats inkluderer


tillidsskabende relationsarbejde på gadeplan



inddragende netværksmøder (møder mellem udsatte familier og deres børn samt
professionelle faggrupper), hvor målet er fælles koordinering, fælles aftaler og et
konstruktivt samarbejde. I denne sammenhæng skal den boligsociale medarbejder
sikre, at den unges og familiens side af sagen bliver hørt



brobygning til foreningslivet og andre fritidstilbud

Den boligsociale opsøgende indsats er tæt tilknyttet boligområdet; bygninger,
parkeringskældre, opgange mv. Det betyder, at den boligsociale opsøgende indsats har
indgående kendskab til grupperinger, der hænger ud i områdets bygninger i modsætning
til de kommunale medarbejdere, der ikke kommer ud og går rundt i boligområdet og
områdets bygninger.
Den viden som den opsøgende børne- og ungekoordinator får om området og dets unge
grupperinger videreformidles til kommunens børne- og ungemedarbejdere på ugentlige
netværksværksmøder.
Den boligsociale indsats’ force er, at medarbejderne opnår et mere nuanceret kendskab til
de unge i området, således at der kan arbejdes med deres ressourcer og ikke blot
begrænse eventuelle problematikker. Ligeledes giver kendskabet mulighed for at hjælpe
de unge til selv at etablere aktiviteter i boligområdet og dets bygninger, som ikke allerede
eksisterer. I indsatsen kan der både arbejdes med grupper samt individorienteret.
I det netop afsluttede projekt er der etableret et samarbejde med Brøndby Kommunes
SSP. I den forbindelse koordineres indsatsen i forhold til både uhensigtsmæssig
gadeorienteret livsstil og kriminalitetsforebyggelse, ligesom eventuelle problematikker
vedrørende radikalisering drøftes.
Der er en bred kreds af samarbejdspartnere, der deltager på SSP møderne, hvor fælles
problemstillinger drøftes og vidensdeling foregår. Her sker der også en overordnet
koordinering af indsatsen. Brøndby Strand Projektet fortsætter som deltager i SSPmøderne.
Formål:
Formålet er
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at forebygge kriminalitet og utryghedsskabende adfærd



at fastholde kriminalitetstruede unge i uddannelse eller beskæftigelse



at motivere kriminalitetstruede unge til at begynde på en uddannelse eller i
beskæftigelsesrettede tilbud

Målgruppe(r):
Unge i alderen 13-25 år med en gadeorienteret livsstil
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet)
Succeskriterier:

Datakilde:

Det boligsociale projekt er på årsbasis
løbende og tilbagevendende i kontakt med
30 kriminalitetstruede unge over hele
projektperioden.

Det boligsociale Sekretariat registrerer
årligt antal unge, de har været i kontakt
med.

20 kriminalitetstruede unge begynder på eller
fastholdes i et erhvervsrettet og/ eller
uddannelsesmæssigt forløb om året i
projektperioden.

Det boligsociale Sekretariat registrerer
årligt antal unge, der er fastholdt eller
begyndt på et forløb.

Organisering, ansvar og rollefordeling:
Roller og ansvar
Det Boligsociale Sekretariat/ børne- og ungekoordinators rolle er:


at udføre opsøgende børne- og ungearbejde for at brobygge til kommunale tilbud
og andre fritidstilbud og evt. henvise til relevante tilbud, fx lommepengeprojektet
og renoveringsrekrut-forløb



at fungere som den primære kontakt, der oparbejder en relation til de unge fra
området. Det vil blandt andet sige en håndholdt indsats i forhold til at brobygge til
andre tilbud samt opfølgning og løbende dialog med andre samarbejdspartnere



at fungere som det koordinerende led i forhold til kommunen og forestå
inddragende netværksmøder



at være bindeled mellem ejendomskontorer og Brøndby Kommune i forhold til
utryghedsskabende unge



at indgå i samarbejde med SSP i kommunen



at samarbejde med skolen om at reducere fraværet fra skolen samt undgå
uhensigtsmæssig adfærd i boligområdet i forbindelse med frikvarterer



at udvikle en strategi for børne- og ungeindsatsen i området med det formål at
sikre tydeligere retning og målsætninger i arbejdet. Strategiarbejdet foregår i
samarbejde med kommunen og andre relevante aktører
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Brøndby Kommunes SSP-medarbejderes ansvar er:


at udføre gadeplansarbejde i Brøndby Strand



at samarbejde med de boligsociale medarbejdere i relation til udsatte unge som
skal videre i kommunale tilbud, herunder at forberede institutionen på at modtage
den enkelte unge



at sikre sammenhæng i fritidstilbud og aktiviteter for de unge

Ejendomskontorernes ansvar er:


at videreformidle unges utryghedsskabende adfærd til det boligsociale sekretariat

Alle øvrige samarbejdspartnere har ansvar for:


at byde ind med både rekruttering og henvisning af unge, faglig sparring vedr.
indsatsen samt modtage den unge i relevante tilbud



Ungeindsatsen i Brøndby afholder faste koordinationsmøder omkring
gadeplansindsatsen

Aktivitetsnavn:
Brobygning til kommunale tilbud og foreninger (jf. CFBU/ Brobygning til
foreningsliv)
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Indsatsen handler om at bygge bro mellem foreningslivet og kommunale fritidstilbud for
at føre områdets børn og unge i retning af et mere aktiv fritidsliv, væk fra en
gadeorienteret livsstil.
Ønsket er at opnå nogle af de dokumenterede positive effekter ved tilknytningen til
foreningslivet for områdets børn og unge.
Børn og unge med en fast tilknytning til foreningslivet opnår social læring i forhold til
konfliktløsning, større netværk og vennekreds, tillid til egne kompetencer/ større selvtillid
og succes i nye sammenhænge.
Evalueringer peger på, at børn der er fast tilknyttet en fritidsaktivitet også bliver mere
glade for at gå i skole og klarer sig bedre i skolen.
Indsatsen er målrettet kriminalitetstruede børn/ unge i området.
Metoden indebærer
-

at kortlægge områdets forenings- og klubtilbud samt kommunale tilbud

-

at undersøge muligheden for at opnå kontingentstøtte og formidle dette til
relevante familier
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-

at matche den unge med en forening eller klub

-

at være i kontakt med forældrene og motivere dem til at støtte op om deres barns
deltagelse i fritidsaktiviteten

-

at arbejde med at fastholde de unge i aktiviteten

-

at være i dialog med foreningerne om, hvordan det går med de tilmeldte og evt.
aflaste foreningerne

-

at organisere fritidsaktiviteter i boligområdet i samarbejde med bydelens foreninger

Der har i det boligsociale arbejde i Brøndby Strand været en tradition for at etablere egne
tilbud til børn og unge i form af væresteder og klublignende tilbud. Formålet har været at
opsamle de børn og unge, der har haft brug for et meningsfuldt fritidstilbud.
Det er et stort ønske blandt aktørerne, at der nu iværksættes et tættere samarbejde med
henblik på at samarbejde om at skabe bedre brobygning til både kommunale fritidstilbud
og foreningsliv og herunder at sætte fokus på forældreinvolveringen.
Brøndby Strand Projektet kan supplere den kommunale indsats ved at være den lokale
aktør, der dels kan lave en håndholdt indsats ift. de unge, og dels kan vejlede og motivere
forældrene til at prioritere deres børns fritidsliv. På den måde kan indsatsen bidrage til at
bygge bro mellem kommunale tilbud og de familier, der ellers kan være svære at nå for
det etablerede system.
Formål:
Formålet er


at give kriminalitetstruede børn og unge et alternativ til en gadeorienteret livsstil



at give kriminalitetstruede børn og unge bedre forudsætninger for at tage en
uddannelse og senere opnå varig beskæftigelse



at skabe tryghed i boligområdet ved at færre unge har en gadeorienteret livsstil

Målgruppe(r):


Kriminalitetstruede, foreningsløse børn og unge i området i alderen 7-17 år

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet)
Succeskriterier:

Datakilde:

80 børn og unge har prøvet et foreningstilbud
i en periode på 3 måneder ved udgangen af
projektet i 2020 (i gennemsnit 20 unge om
året i projektperioden)

Det Boligsociale Sekretariat registrerer

Hvert år i projektperioden er der etableret
mindst en ny aktivitet i boligområdet i
samarbejde med en lokal forening

Det Boligsociale Sekretariat registrerer
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Der er etableret et formaliseret samarbejde i
forhold til børn og unges brug af fritidstilbud
med minimum 6 foreninger i 2020.

Det Boligsociale Sekretariat registrerer
årligt

Organisering, ansvar og rollefordeling:
Det Boligsociale Sekretariat har ansvar for at:


identificere kriminalitetstruede børn og unge, der kunne have gavn af et
fritidstilbud



formidle kontakt til foreningerne i samarbejde med den unge og deres forældre



udvikle fritidstilbud/ tiltag, der forgår i boligområdet i samarbejde med
foreningerne, fx BSI eller BSG



forankre indsatsen i en følgegruppe

Brøndby Kommunes Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen har ansvar for at:


medvirke til at identificere allerede etablerede fritidstilbud



medvirke til at udvikle område-nære fritidstilbud



undersøge muligheden for at opnå kontingentstøtte



lette tilgangen til de kommunale foreninger for de foreningsløse børn



samarbejde om udvikling af foreningsguide-forløb

For at optimere indsatsen nedsættes en projektgruppe, der består af:
En repræsentant for Ung Brøndby
En repræsentant for Ungeindsatsen i Brøndby
Brøndby Kommunes fritidskonsulent
En medarbejder fra Det Boligsociale Sekretariat
Formålet med projektgruppen er:
- at skabe overblik og kendskab samt formidle de tilbud der er
- at hjælpe til at formidle den mangfoldighed af tilbud, der er i og omkring området
- at sørge for at unge der ikke er brugere af tilbuddene bliver opsøgt
- at understøtte Store Legedag, bevægelsesdage og andre fælles tilbud
- at opsætte laboratorier, så det er muligt at prøve noget nyt i en fart. Det skal ses
som en konsekvens af, at nogle unge har en sporadisk eller ad hoc tilgang til
deltagelse i fritidslivet
- at se på behovet for vidensbaserede netværk også i forhold til nye tilbud
Projektgruppen fungerer til ultimo 2018. Der holdes møder efter behov og den boligsociale
medarbejder er tovholder for gruppen.
Aktivitetsnavn:
Renoveringsrekrutter I, forløb for unge 18-29-årige med kriminalitetsdom (jf.
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CFBU Praktikpladser i forbindelse med bygge- og renoveringsprojekter)
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Renoveringsrekrutforløbet for unge 18-29-årige, der har begået kriminalitet, handler om
at etablere praktik- og jobtilbud ved den kommende renovering. Formålet er at give en
målgruppe der er langt fra arbejdsmarkedet mulighed for at få erfaringer og udvikle
kompetencer, der medfører, at de efterfølgende kan varetage regulære job og holde sig
ude af kriminalitet.
Ved at målgruppen kommer i job- eller praktikforløb trænes de i at fastholde et forløb og
overholde aftaler, samt vide at andre er afhængige af deres arbejdsindsats.
Renoveringen af boligområdet giver anledning til at etablere arbejds- og praktikpladser til
beboerne, og her er det særligt vigtigt, at denne målgruppe tænkes ind.
Aktiviteten er et metodeudviklingsprojekt, der dels udvikles i tæt samspil med de
udførende parter, dels trækker på eksisterende viden om effektfulde metoder.
Formål:
Formålet er


at give unge med en kriminalitetsdom mulighed for at få en tilknytning til
arbejdsmarkedet



at give indsigt i det at være på job

Målgruppe(r):
Unge i alderen 18 - 29 år, der har begået kriminalitet.
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet)
Succeskriterier:

Datakilde:

Der er etableret 5 samfundstjenester i regi af
renoveringssagen inden 2021

Boligorganisationernes Byggeafdelinger
måler og/ eller HP4-organisationen

Der er etableret 5 praktikpladser dedikeret til
målgruppen inden 2021

Boligorganisationernes Byggeafdelinger
måler og/ eller HP4-organisationen

Der er etableret 2 lærepladser dedikeret til
målgruppen inden 2021

Boligorganisationernes Byggeafdelinger
måler og/ eller HP4-organisationen

Organisering, ansvar og rollefordeling:
Det Boligsociale Sekretariat


formidler praktikforløb og jobforløb til jobcenteret



tilbyder sparring og støtte til den enkelte unge
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udvikler og evaluerer efterfølgende forløb i samarbejde med relevante parter



koordinerer indsatsen til samarbejdspartnere: Jobcenter, byggeafdelinger,
entreprenører, SSP, mentorer etc.

Jobcenter Brøndby


afsøger muligheden for at rekruttere unge, der kunne have gavn af et forløb



opretter og godkender praktikpladser formelt



etablerer eventuelle opkvalificeringsforløb



sikrer de unges forsørgelsesgrundlag



etablerer evt. mentorstøtte ud fra konkret vurdering

SSP Brøndby


er i kontakt med de unge og motiverer de unge til at tage et job/praktikforløb og
sender dem videre til Brøndby Strand Projektet

Boligselskabernes byggeafdelinger


er i dialog med rådgivere og entreprenører og er med til at formidle mulighederne
for praktik og jobforløb til byggesagernes parter



indgår frivillige aftaler med entreprenører og er med til at formidle mulighederne
for praktikforløb til byggesagernes parter

Kriminalforsorgen Glostrup Brøndby


henviser til samfundstjeneste

Social- og Sundhedsforvaltningen (exit- og antiradikaliseringsprogrammer)


fungerer som videns- og sparringspartner i forhold til viden om målgruppen

Projektet afventer videre aftaler, inden det kan beskrives nærmere.
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