Återrapportering av ekonomiskt stöd till
lokalt brottsförebyggande projekt

Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i
landet, både som projekt och i den löpande
verksamheten. Några av dessa insatser har kunnat
genomföras med hjälp av ekonomiskt stöd från
Brottsförebyggande rådet (Brå). Arbetet
dokumenteras och efter insatsen lämnas en
slutrapport till Brå.
Erfarenheterna från de olika projekten är många
gånger intressanta för andra som arbetar med
brottsförebyggande arbete och därför publicerar Brå
ett urval av rapporterna på myndighetens webbplats.
För sakuppgifter och slutsatser står respektive
författare eller organisation.
Fler rapporter finns att ladda ner på
www.bra.se/lokaltarbete

Slutrapport av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande arbete diarienummer B3.3-0085/2007

Kartläggning: Ljungby kommun gör kartläggningar om brott och trygghet på olika sätt, syftet
med denna aktivitet var att få en medborgardialog kring brott och trygghet i centrum och i olika
tätorter.
Åtgärder: Brottsförebyggande rådet och polisen besökte sammanlagt 5 platser och diskuterade
brott och trygghet med medborgarna. Förutom dialog delades information ut, vi informerade om
olika frågor och olika verksamheter, polisen arbetade även repressivt med exempelvis
trafikkontroller.
Genomförande:
Tid: Vecka 18 (maj månad). Förberedelser i april månad och efterarbete i juni – oktober.
Aktörer: Två tjänstemän BRÅL, politiker BRÅL, poliser (fyra stycken vid varje tillfälle).
Ansvarsfördelning: Polis och kommun (tjänstemän BRÅL) har delat på ansvaret.
Efter arbetets slut: se bilaga, de frågor som tagits upp av allmänheten kommer eller har att
vidarebefordrats till ansvariga för just den frågan, i detta fall kommunen, polisen, vägverket och
lasarettet.
Genomförandet har skett efter den ursprungliga planeringen. Vi fick ändra tidpunkten för
genomförandet, men i stort sett gjorde vi som vi planerat.
Sprida arbetsmetoden: Vi har tagit metoden från Kristianstads brottsförebyggande råd och
anpassat till vår verksamhet, vi tycker definitivt att idén är bra och kommer troligen att
genomföra aktiviteten om något år igen.

Effekter: Vi har haft effekter på det sätt att polisen mer inriktar sitt arbete på sådant som
allmänheten klagat på, har hastighetskontroller ökat på några ställen.
Alla synpunkter från allmänheten lämnas vidare till respektive aktör och vi hoppas på några
åtgärder utifrån detta. En annan effekt är att vi kunnat ge information om exempelvis
grannsamverkan och hur man skyddar sig mot brott. Förhoppningen är att detta ska inspirera
människor att vara mer brottsförebyggande. Vi kan inte mäta några effekter.

Återapportering
Konkreta åtgärder som genomförts:
Bo Grönlund, arkitekt och lektor med stor erfarenhet av trygghetsfrågor i
bebyggelseplanering anlitades.
Dag 1. Utförde Bo Grönlund en inventering av centrum och utvalda områden. Han tog
fotografier och gjorde bedömningar ur trygghets/brottsperspektiv. Planchef och samordnare
för det brottsförebyggande rådet följde med på inventeringen.
Dag 2: Grönlund sammanställde sedan inventeringen på video/ cd/dvd , samt gjorde
kompletteringar. Inventeringen kommer även att skrivas ned i förkortad version ( i juni
månad)
Under eftermiddagen genomfördes en föreläsning för Miljö och byggkontor, Tekniska
kontoret, fastighetsägare, arkitekter, Centrumföreningen, Polisen och Brottsförebyggande
rådet.

Under kvällen genomfördes en föreläsning i för allmänheten.
I maj månad ordnades en studieresa av tekniska kontoret, där tekniska kontoret, miljö och
byggkontoret, till Danmark, där bland annat Sibeliusparken (område byggt med
trygghetsfrågorna i fokus) besöktes.
Kommunens projekteringsgrupp har tagit upp trygghetsfrågor i planering på möte i maj.
Det brottsförebyggande och trygghetsperspektiven kommer att tas upp som särskilt avsnitt i
översiktsplanen. Översiktsplanen håller på att förnyas och underlag för trygghetsfrågorna är
inlämnat.
2. Planerade aktiviteter ha genomförts. Det återstår att sammanställa en skriftlig information
utifrån inventeringen. Översiktsplanen är under omarbetning.
3. Planeringen var att de genomförda aktiviteterna skulle ge en gemensam kunskapsbas att
utgå ifrån när planeringsfrågor diskuteras. Målet är det brottsförebyggande perspektivet skall
finnas med vi planering, byggnation, skötsel av offentliga platser. Långsiktigt förväntas detta
ha en brottsförebyggande effekt.
4. Någon mätning av brottsförebyggande effekter har inte gjorts, projektet är ej av den arten.
5. Projektet har ökat intresset och kunskapen för möjligheter att påverka miljön så att den
blir tryggare och möjligheterna att begå minskar. Det finns en gemensam grund att diskutera
idéer utifrån, de flesta om arbetar med frågorna har deltagit i seminariet eller föreläsningen.
En annan viktig effekt är att trygg planering kommer att finnas med i kommunens
översiktsplan som är under bearbetning.
Vi är nöjda med hur projektet utvecklade sig. Resan med nämnder och personal till Danmark
var en "bonus" som ej var planerad, utan ordnades av planchefen, då hon fann Grönlunds
arbete inspirerande. Pedagogiskt sett var det mycket bra att se på plats hur en väl genomtänkt
byggnadsplanering kan minska .

Ekonomisk redogörelse:
Inventering och seminarie: 20 935
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26 121:Bidrag 29 000:Differens 3 379:Som redovisat ovan återstår att omarbeta videodokumentationen i skriftlig form samt att

införa trygghetsperspektivet i översiktsplanen. Vi har beräknat dokumentationskostnaderna
till 3 500:-.
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