Samverkansavtal 2019-2022
Lokalpolisområde Ljungby och Ljungby kommun
Inledning
För att nå framgång i arbetet med att minska brottsligheten och öka tryggheten i Ljungby kommun
krävs att samhällets alla aktörer samarbetar. Ljungby kommuns verksamheter och polisen har sedan
många år ett väl utvecklat samarbete och syftet med samverkansavtalet är att tydliggöra de
åtaganden som kommunen och Lokalpolisområde Ljungby har gentemot varandra och medborgarna
när det gäller att förebygga brott och öka tryggheten i kommunen.

Struktur på det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet
Samverkan mellan Lokalpolisområde Ljungby och Ljungby kommun sker på strategisk nivå genom
Brottsförebyggande rådet i Ljungby (BRÅL) som sammanträder fyra gånger per år. I
Brottsförebyggande råden ingår förutom tjänstemän och politiker samt representanter från polisen
även företrädare för Företagarna i Ljungby och Centrumföreningen i Ljungby.
På operativ nivå sker samverkan mellan kommunpolis och tjänstemän med ansvar för
brottsförebyggande arbete och specifika arbetsgrupper som till exempel skolsamverkan,
drogförebyggande gruppen, blåljussamverkan.

Lägesbild och prioriteringar
Lokalpolisområde Ljungby och Ljungby kommun har gemensamt tagit fram en lägesbild över
brottslighet och otrygghet i Ljungby kommun. Lägesbilden bygger på den information som
kommunen och Polisen har hämtat in från medborgare, medarbetare, undersökningar och statistik.
Lägesbilden ligger till grund för de prioriteringar som polisen och kommunen gör när det gäller det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och för de medborgarlöfte som tecknas.
Lägesbilden ligger också till grund för den Handlingsplan för brottsförebyggande arbete i Ljungby
kommun som tagits fram och där följande fokusområden lyfts fram:
•

Tryggt boende
Det finns en uttalad oro för att utsättas för inbrott som vi behöver beakta även om antalet
inbrott i bostäder är förhållandevis låg.

•

Trygg och säker trafikmiljö
Det finns otrygghet kopplad till trafikmiljön kopplad till höga hastigheter på genomfartsvägar
på landsbygden, buskörning i centrum och parkerande lastbilar på Rosendals-området.

•

Drogfria ungdomar
Statistiken säger att ca 7 procent av ungdomarna på gymnasiet använder droger.
Upplevelsen hos personalen är dock att många fler har testat och att ungdomar idag har en
mycket liberal syn på användandet av droger. Vi vet också att tillgången till droger är stor.

•

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.

Utöver dessa fokusområden kommer kommunen och polisen att samverkan kring enskilda individer
och grupper på samma sätt som skett tidigare för att tillsammans på bästa sätt få ett tryggt och
säkert samhälle.
Lägesbilden kommer att följas upp årligen och fokusområden kan både tillkomma och falla ifrån
beroende på hur lägesbilden utvecklas.

Uppföljning och utvärdering
Samverkansavtalet gäller för mandatperioden 2019-2022 och ska följas upp minst en gång per år av
chefen för lokalpolisområdet och kommunstyrelsens ordförande.
Förlängning av avtalet eller nytt avtal tecknas inför nästa mandatperiod 2023.
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