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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).  

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. 
Det har funnits samverkansavtal mellan kommun och polis och från och med årsskiftet finns 
det nu ett medborgarlöfte som reglerar vad som ska göras under året för att öka tryggheten 
bland kommunens medborgare. 

Medborgarlöftet ska tecknas varje år och tanken är att det ska bygga på det aktuella läget och 
tas fram i dialog med kommunen, polisen och medborgarna. 

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. 

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. 

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 
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resurser. De gemensamt framtagna fokusområdena innehåller delar av den befintliga 
samverkan som sker mellan kommunen och polisen och som bland annat finns beskrivet i det 
medborgarlöfte som har tecknats för 2016. 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 en analys av 
anmälda brott och av genomförda trygghetsundersökningar (lokala och nationella), statistik på 
skadegörelse och klotter samt analys av drogvaneundersökning och skolfrånvaro. 

Dessutom har berörda verksamheter i kommunen (socialförvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen) bidraget till lägesbilden genom 
information om aktuella problembilder inom respektive verksamhetsområde. 

Fokusområden 
• Tryggt boende 

• Trygg utomhusmiljö 

• Drogfria ungdomar 

• Våldsbejakande extremism 

• Organiserad brottslighet 

Tryggt boende 
Det finns idag en uttalad oro för bostadsinbrott och då framförallt på landsbygden. Oron är 
störst i åldersgruppen 30 till 64 år och har ökat de senaste åren trots att antalet inbrott i villor 
och lägenheter inte har ökat utan ligger på en jämn nivå på ca 50-60 inbrott/inbrottsförsök per 
år. Vad oron beror på är oklart, men eftersom den skapar en känsla av otrygghet är det viktigt 
att vi identifierar orsaken och arbetar för att minska den. 
 
Det finns även en oro bland kommunens företagare för att utsättas för inbrott och stölder. 
Denna typ av brott utförs oftast av organiserade ligor som förflyttar sig längs med större 
transportstråk. I arbetet med att förebygga dessa brott är samarbetet mellan näringsliv, polis 
och kommun viktig. 
 
Trygg utomhusmiljö 
Gemensamma kännetecken för platser som upplevs trygga är att det är platser som går att 
överblicka, ger kontakt med omgivningen, är befolkade, går att orientera sig i och är 
välskötta. Därför är det viktigt att vi kontinuerligt arbetar med att skapa och behålla en trygg 
utomhusmiljö. 
 
Vi har idag mindre problem med skadegörelse och klotter än tidigare. Kommunens kostnader 
för sanering har minskat, men varje år avsätts totalt 200 000 kronor för sanering. Tekniska 
nämnden har antagit en plan för hur klotter och skadegörelse ska hanteras. Den innebär bland 
annat att sanering ska ske inom en vecka. När det gäller klotter med rasistiskt innehåll ska det 
tas bort omgående. Vi vet att en redan nedklottrad vägg inbjuder till mer klotter. Genom att 
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hela tiden arbeta aktivt med sanering förebygger vi vidare brottslighet och skapar 
förutsättning för ökad trygghet. 
 
Genom trygghetsvandringar har vi identifierat områden som vi behöver arbeta med för att 
skapa en tryggare utomhusmiljö. Det gäller till exempel bättre belysning på gång- och 
cykelvägar, parkeringar, i gatumiljö och i friluftsområden. Eftersom det ständigt sker 
förändringar i utomhusmiljön måste detta arbete pågå kontinuerligt och i samarbete med 
fastighetsägare. 
 
Drogfria ungdomar 
Vi kan i drogvaneundersökning konstatera att rökning ökar bland flickor i årskurs 8. När det 
gäller användningen av alkohol är den fortsatt låg. Vi kan även konstatera att rökningen ökar 
på gymnasieskolan. Eftersom det finns ett tydligt samband mellan rökning och 
alkoholanvändning och droganvändning är det här ett område vi behöver arbeta med även i 
fortsättningen 
 
Socialförvaltningen konstaterar i sin lägesrapport att de får in fler anmälningar om yngre som 
använt droger. De ser även att tillgången till droger ökat och att nättillgången är ett 
bekymmer. 
 
Våldsbejakande extremism 
Med våldsbejakande extremism avses den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-
miljön, den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande 
islamistiska extremistmiljön 
 
Under våren 2016 har kommunen fått indikationer på att det finns individer som visat intresse 
för de budskap IS sprider via olika media. Vi får också med jämna mellanrum signaler från 
skolorna om att det förekommer klotter och uppsättning av klisterdekaler med 
högerextremistiska budskap. 
 
Våren 2015 genomfördes en utbildning kring att förebygga radikalisering och inom 
socialtjänst och skola finns kompetens att arbeta med frågan. I kommunen har vi dock inte 
tagit ett samlat grepp kring frågan våldsbejakande extremism och vi saknar en handlingsplan 
för området. I november 2015 påbörjades en inventering av vilket behov av utbildning, stöd, 
samarbete och rutiner som finns. 
 
Organiserad brottslighet 
I Lagan finns en MC-klubb. Klubben är från 9/4 2016 är upptagna som prospect chapter till 
Bandidios Motorcyceleclub Sweden. 
 
Uppdrag och ansvar 
Brottsförebyggande rådets uppdrag är att vara rådgivande och remissinstans i övergripande 
frågor som berör trygghet och brottsförebyggand 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 2016-2018 
 
Målsättning Aktivitet Ansvar Medverkande 
Minska antalet 
inbrott i bostäder, 
på företag och 
arbetsplatser 

Grannsamverkan Polisen Kommunen, 
fastighetsägare, 
företagare, 
frivilliga i 
samhället 

Minska oron för 
inbrott i bostäder, 
på företag och 
arbetsplatser 

• Medborgardialog 
• Information om 

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

• Möten med 
kontaktombud för 
grannsamverkan 
2ggr/år 

Polisen Kommunen 

    
Minska 
tobaksanvändningen 
bland ungdomar 

• Tobaksfri duo 
(högstadiet) 

• Ev. annan aktivitet 
riktad mot högstadiet 
och gymnasiet 

Kommunen 
(folkhälsosam) 

Kommunen 
(kuratorer) 

Öka tryggheten i 
utomhusmiljön 

• Följa upp genomförda 
trygghetsvandringar 
och åtgärda problem. 

• Kontinuerligt 
genomföra 
trygghetsvandringar 

• Ta fram en ny 
belysningsplan 

Kommunen 
(säkerhetssam. 
och berörda 
förvaltningar) 

Fastighetsägare, 
Centrumförening, 
föreningar, 
tillgänglighetsråd, 
polisen 

Få ett strukturerat 
arbete mot 
våldsbejakande 
extremism 

Ta fram en handlingsplan mot 
våldsbejakande extremism. 

Kommunen  

Motverka 
organiserad 
brottslighet 

• Bevakning och 
informationshämtning 

• Samverkan mellan 
myndigheter 

Polisen Kommunen 
Företagarna 
Andra 
myndigheter 

    
    
    



   
  

7 av 7 
 

 

Uppföljning 
Indikator Intervall Ansvarig 
Minskad oro för inbrott i 
polisens trygghetsmätning 

1 ggr/år Polisen 

Minskad användning av 
tobak i drogvaneenkät i åk 
8 och åk 2 i gymnasiet 

1 ggr/år Kommunen (kuratorerna) 

Minskat antal inbrott i 
permanentbostäder 
(polisens brottsstatistik) 

Varje kvartal Polisen 

Minskat antal inbrott på 
företag (polisens 
brottsstatistik) 

Varje kvartal Polisen 

Minskad oro för att vistas i 
ute kvällstid i polisens 
trygghetsmätning 

1 ggn/år Polisen 

Bättre index i 
trygghetsmätning SCB 

1 ggn/vartannat år (2016 och 
2018) 

SCB/kommunen 

Minskat antal 
orosanmälningar knutna 
till våldsbejakande 
extremism 

1 ggn/år Kommunen/polisen 

Minskat antal 
drogrelaterade 
orosanmälningar som 
gäller ungdomar 

1 ggn/år Kommunen, 
socialförvaltningenut 
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