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Inledning

Ljungby kommun är en förhållandevis trygg kommun att leva i, men det finns en viss
brottslighet som förutom synliga skador också skapar otrygghet och rädsla. För att minska
brotten och öka tryggheten för medborgarna arbetar kommunen på bred front med
förebyggande åtgärder och information.
Det brottsförebyggande arbetet omfattar till exempel arbete bland barn och ungdomar, fysiska
trygghetsåtgärder, åtgärder som fastighetsägare vidtar och arbete på individnivå.
Arbetet bedrivs i nära samverkan med Polisen, näringslivet och olika lokala initiativ och
samordnas genom det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅL).
På försök startar den 1 januari 2019 ett operativt Brå som ska arbeta enligt metoden EST,
Effektiv samverkan för trygghet. I gruppen ingår representanter från kommun, polis och
kommunalt bostadsbolag och syftet med gruppen är få en gemensam lägesbild och tidigt
fånga upp sådant som kan skapa otrygghet.

Samverkansavtal och medborgarlöften

Samverkan är en nödvändighet för att kommunen, polisen och civilsamhället tillsammans ska
kunna verka effektivt i det brottsförebyggande arbetet.
I Ljungby kommun finns en lång tradition av samverkan kring det brottsförebyggande arbetet.
Vi har sedan några år tillbaka både samverkansavtal mellan kommun och polis och
medborgarlöfte som reglerar vad som ska göras under året för att öka tryggheten bland
kommunens medborgare.
Såväl samverkansavtal som medborgarlöfte utgår från lägesbilden över brottslighet och
otrygghet i Ljungby kommun. Lägesbilden har tagits fram av tjänstemän inom kommun och
polis och bygger på den information som har kunnat hämtas in från medborgare och
medarbetare samt på undersökningar och statistik.

Handlingsplan för brottsförebyggande arbete
För att säkerställa att det brottsförebyggande arbetet bedrivs strategiskt och långsiktigt har
kommunen i samverkan med polisen tagit fram en handlingsplan för det brottsförebyggande
arbetet som sträcker sig över mandatperioden 2019-2022.
Handlingsplanen bygger på en gemensam lägesbild och tydliggör vilka områden som vi ska
fokusera på i det brottförebyggande arbetet, vilka aktiviteter som ska genomföras, vem som är
ansvarig för aktiviteterna och hur de ska följas upp.
Om lägesbilden förändras på ett sätt som kräver andra prioriteringar av det
brottsförebyggande arbetet görs ska handlingsplanen och aktivitetsplanen revideras under
pågående mandatperiod.
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Viktigt att notera är att det, förutom det som nämns i handlingsplanen, kontinuerligt pågår ett
brottsförebyggande arbete inom den ordinarie verksamheten i kommunen och polisen.

Gemensam lägesbild

Ljungby kommun och Lokalpolisområde Ljungby har kommit fram till en gemensam
lägesbild, en sammanställning av fokusområden mot vilka vi gemensamt ska prioritera våra
resurser. Utöver detta handlingsprogram förekommer samverkan på en rad olika områden och
inom olika verksamheter.
Arbetet med att ta fram den gemensamma lägesbilden har bland annat bestått i
medborgardialoger, trygghetsvandringar, trygghetsundersökning, drogvaneundersökning,
analys av anmälda brott och statistik på skadegörelse och bränder.
Dessutom har berörda verksamheter inom kommunen och polisen bidraget till lägesbilden
genom information om aktuella problembilder.
Sammantaget visar lägesbilden att Ljungby kommun är en trygg kommun. Andelen brott är
låg och den upplevda tryggheten hög. I den trygghetsmätning som genomfördes hösten 2018
fick kommunen lägst problemindex i södra Sverige.
Men även om vi idag inte har några stora problem finns det områden vi behöver arbeta med
för att bibehålla tryggheten.
Dessa fokusområden är:
•

Tryggt boende

•

Trygg och säker trafikmiljö

•

Drogfria ungdomar

•

Organiserad brottslighet

Tryggt boende
Trots att antalet inbrott minskar finns det fortfarande en uttalade oro för bostadsinbrott i
kommunen. Oron är framförallt koncentrerad till landsbygden där man upplever att polisen är
långt borta och att det är svårt att nå fram på 114 14. Detta har bland annat kommit fram i de
trygghetsdialoger som genomförts under 2017 och 2018.
Genom trygghetsdialogerna har vi kunnat ge information om hur polisen arbetar, vad man
som boende på landsbygden själv kan göra för att öka tryggheten både för sig själv och sina
grannar och hur den faktiska brottsstatistiken ser ut. Vi har också kunnat fånga upp frågor och
önskemål om trygghetsskapande åtgärder.
För att öka tryggheten och minska oron för att utsättas för brott krävs det en kontinuerlig
dialog med kommunens invånare kring aktuella problem och möjliga lösningar.

4 av 7

Trygg och säker trafikmiljö
På samtliga orter vi genomfört trygghetsdialoger har det förts fram synpunkter på att
hastighetsbegränsningarna inte följs. Det gäller framförallt på genomfartsvägarna och de
boende vill att polisen genomför fler trafikkontroller och att kommunen sätter ut
hastighetsmätaren ”Din fart” för att uppmärksamma trafikanterna om att de kör för fort.
Dessutom har det framförts önskemål om farthinder och andra trygghetsskapande åtgärder
som gång- och cykelvägar.
När det gäller Ljungby stad har kommunen och polisen under det senaste året fått synpunkter
och skrivelser om problem med buskörning i centrum på fredags- och lördagsnätter.
Klagomål har också framförts när det gäller problem med parkerande lastbilar på Rosendalsområdet och nedskräpning.
Inom detta område krävs flera olika åtgärder, både polisiära och kommunala, för att minska
otryggheten.
Drogfria ungdomar
Fram till 2017 genomförde kommunen en drogvaneenkät bland elever i årskurs åtta och i
årskurs två på gymnasiet. Statistiken där säger att ca 7 procent använder droger. Dock är
upplevelsen hos personalen på gymnasiet att många fler har testat och att ungdomar idag har
en mycket liberal syn på användande av droger och framför allt cannabis. Vi vet också att
tillgången till droger ökat och att nättillgången är ett bekymmer. Det finns även tecken på att
det förekommer försäljning av droger på våra skolor. Detta är därför ett område där vi
behöver arbeta aktivt för att förhindra att ungdomar hamnar i ett drogberoende och att de som
använder droger får hjälp att ta sig ur sitt beroende.
Organiserad brottslighet
I kommunen finns en fullt etablerad MC-klubb som är fullvärdig medlem i organisationen
Bandidos. Det finns även problem med internationellt organiserade ligor som genomför
transportstölder och kapellskärningar utmed E4:an. Oro finns också att vi kommer att få ett
ökat antal stölder av maskiner i samband med ombyggnaden av vägen. Av erfarenhet från
andra liknande projekt i landet vet vi att antalet brott kopplade till vägbygget kan öka. Det
gäller t.ex. stöld av verktyg, maskiner, diesel.

Uppdrag och ansvar

Brottsförebyggande rådets uppdrag är att vara rådgivande och remissinstans i övergripande
frågor som berör trygghet och brottsförebyggande arbete. Rådet ska lyfta fram det
brottsförebyggande perspektivet, tillföra kunskap och påverka aktörerna till exempel
kommunens förvaltningar, polisen, företagarna och allmänheten till åtgärder som främjar
trygghet och motverkar brott. Rådet ska även följa upp att de aktiviteter som tagits fram i
samverkan med aktörerna genomförs och utvärderas.
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Aktiviteter 2019-2022
Målsättning

Aktivitet

Ansvar

Minska oron för
inbrott i bostäder, på
företag och
arbetsplatser

Genomföra minst två
trygghetsdialoger/år

Kommunen
och polisen

Information om brottsstatistik
(fakta) via möten, media, webb,
fb,

Kommunen
och polisen

Genomföra minst ett möte med
kontaktombuden för
grannsamverkan/år

Polisen

Kommunen

Genomföra träffar med
företagarna
Tobaksfri duo (högstadiet)
Ev. annan aktivitet riktad mot
högstadiet och gymnasiet
Öka kunskapen kring droger och
droganvändning hos föräldrar
och skolpersonal*
Införa parkeringsförbud på
utsatta vägar.
Införa bevakning att
parkeringsförbud efterlevs.
Genomföra fler trafikkontroller

Kommunen

Polisen

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Polisen

Kommunen

Företagarna
Polisen

Minska antalet inbrott
i bostäder, på företag
och arbetsplatser

Minska
tobaksanvändningen
bland ungdomar
Minska andelen
ungdomar som provar
droger
Minska sanitär
olägenhet och störning
med parkerande
lastbilar
Få ner hastigheterna
på genomfartsvägar

Motverka organiserad
brottslighet

Ge stöd till nya
grannsamverkansområden

Riktade aktiviteter för att få bort
störande trafik i centrum
Sätta ut kameran ”Din fart” på
minst tre platser utanför
Ljungby stad/år.
Underrättelseinhämtning
gällande Bandidos, Lagan, och
enprocent-rörelsen.

Polisen

Medverkande
Kommunen,
fastighetsägare,
företagare,
frivilliga i
samhället

Polisen
Polisen

Kommunen

Kommunen

Trafikverket

Polisen

Riktade insatser mot Bandidos
verksamhet i och omkring
Lagan och i övriga delar av
kommunen.
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Kontroll över Bandidos fastighet
i Lagan genom tillsyn av
ingripande-patruller och
områdespoliser.
Kommunen
Företagarna
Andra myndigheter

Brottsförebyggande projekt för
att minska risken för stölder i
samband med ombyggnaden av
E4:an.

*Det finns idag personal inom socialförvaltningen med kompetens att bygga upp detta arbete. Det finns dock inte
resurser i form av tid. En uppskattning är att det skulle behövas motsvarande 1,0 tjänst (förebyggandetjänst
motsvarande det som finns för barn idag) dock gärna fördelat på två halvtidstjänster för att få en flexibel
organisation.

Uppföljning
Indikator

Minskad oro för inbrott i
trygghetsmätning
Minskat antal inbrott i
permanentbostäder (polisens
brottsstatistik)
Minskat antal inbrott på
företag (polisens
brottsstatistik)
Minskad oro för att vistas i
ute kvällstid i
trygghetsmätning
Minskat antal drogrelaterade
orosanmälningar som gäller
ungdomar
Antal genomförda Tobaksfri
duo
Antal utdelade p-böter på
lastbilar
Antal genomförda
trafikkontroller på
genomfartsleder
Antalet stölder vid
byggarbetsplatser
Antalet kapellskärningar

Intervall

Ansvarig

Varje kvartal

Polisen

Varje kvartal

Polisen

1 ggn/år

Polisen/Kommunen

1 ggn/år

Kommunen,
socialförvaltningen

1 ggn/år

Varje kvartal

Kommunen,
folkhälsosamordnaren
Kommunen,
planeringsavdelningen
Polisen

Varje kvartal

Polisen

Varje kvartal

Polisen

1 ggn/år

Varje kvartal

Polisen/Kommunen
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