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Verksamhetsberättelse lokala BRÅ 2017 
 

Bakgrund 

 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är en statlig myndighet inom 

Justitiedepartementet. BRÅ:s uppgift är att främja brottsförebyggande arbete 

genom utveckling, utvärdering, forskning och information inom det 

kriminalpolitiska området. Myndigheten ansvarar också för Sveriges officiella 

kriminalstatistik. 

 

För att organisera ett lokalt brottsförebyggande engagemang finns i Ronneby 

kommun ett lokalt BRÅ. Det lokala BRÅ, som är fristående från den statliga 

myndigheten, arbetar och organiseras utifrån de behov som finns i kommunen och 

bland övriga lokala aktörer. Det lokala BRÅ sammanträder 5 gånger per år, och 

under mötena diskuteras den lokala problembilden och vidtagna åtgärder 

samordnas och utvärderas. BRÅ:s målsättning är att utveckla, inspirera och 

samordna ett långsiktigt strategiskt brottsförebyggande arbete som främjar 

tryggheten för alla som bor, vistas eller besöker Ronneby kommun.  

Lokala BRÅ har följande uppdrag: 

 

 Att verka för att det brottsförebyggande perspektivet är levande i all 

kommunal planering och i den kommunala verksamheten i övrigt 

 Att verka för att samverkan mellan olika myndigheter och organisationer 

fungerar effektivt med respekt för respektive organisations förutsättningar 

 Att initiera och genomföra brottsförebyggande projekt utan att för den 

skull vara huvudman för verksamheter 

 

Lokala BRÅ arbetar utifrån det Brottsförebyggande program för Ronneby 

kommun som antogs i KF § 121/2012. Det övergripande målet för lokala BRÅ’s 

verksamhet är följande: 

 

Ronneby ska vara en trygg och säker kommun att bo, besöka och verka i.  

I Ronneby ska alla känna ansvar för det brottsförebyggande arbetet. 

 

Utifrån dessa ska följande åtgärder prioriteras: 

 

 Stimulera till att grannsamverkan utvecklas i kommunen 

 Stimulera till ökat antal vuxna i ungdomsmiljöer 

 Informera kommuninvånarna om brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbete 

 Informera de kommunala förvaltningarna om brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbete 
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Organisation 

Lokala BRÅ består av två politiker från kommunstyrelsen varav en väljs som 

ordförande, förvaltningschefer för Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, 

Fritids- och kulturförvaltningen, Äldreförvaltningen och representanter från 

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Polisen, Räddningstjänsten, Ronnebyhus AB, 

Kommunbygderådet, Företagarna, Brottsofferjouren, Snäckebacksskolan samt 

kommunens säkerhetssamordnare och trygghetssamordnare från 

kommunledningsförvaltningen. Samordnaren från kommunledningsförvaltningen 

innehar posten som sekreterare. 

 

Ledamöter 

 

Kenneth Michaelsson (c) Kommunstyrelsen 

Tommy Andersson (s) Kommunstyrelsen 

 

Tjänstepersoner 

 

Tommy Ahlquist Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen  

Birgitta Ratcovich  Förvaltningschef Socialförvaltningen  

Karin Svensson  Planarkitekt Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Thomas Andersson Förvaltningschef Fritid- och kulturförvaltningen  

Catherine Persson Förvaltningschef Äldreförvaltningen 

Håkan Fridh  Ronnebyhus AB 

Ulf Månsson  Snäckebacksskolan 

Katarina Johansson/ Kommunpolis 

Caroline Gyberg Vik. Kommunpolis 

Willy Persson  Företagarna 

Ronny Söderberg  Kommunbygderådet 

Doris Gustafsson         Brottsofferjouren Ronneby   

Claes Nicklasson  Stf Räddningschef, Räddningstjänsten  

Anders Engblom  Säkerhetssamordnare  

Bibbi Rönnlund  Trygghetssamordnare, Kommunledningsförvaltningen
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Statistik över brottsutvecklingen 2017 
  

Statistiken utgår från den officiella kriminalstatistiken som årligen redovisas av 

BRÅ. I statistiken över anmälda brott redovisas samtliga händelser som anmälts 

och registrerats som brott hos polis, tull och åklagare i landet. Brott som inte 

anmäls kommer därför inte med i kriminalstatistiken, vilket bör beaktas när 

statistiken tolkas. Anmälningsbenägenheten varierar dels beroende på brottstyp, 

dels över tid, till exempel på grund av förändrade attityder i samhället eller 

förändrade försäkringsvillkor. Det gör det svårt att avgöra om brotten faktiskt ökar 

eller minskar. För vissa brottstyper påverkas även anmälningsfrekvensen av 

polisens och andra myndigheters kontroll- och spaningsinsatser. Ofta ligger dock 

antalet brott högre än det antal brott som redovisas i statistiken. Redovisningen 

utgår från statistik för 2017.  

 

Från den 1 januari 2015 är Polismyndigheten en myndighet indelad i sju 

polisregioner istället för tidigare 21 länspolismyndigheter. Det innebär att 

statistiken över anmälda brott från och med 2015 utgår från de nya 

polisregionerna där Ronneby kommun tillhör region syd.  

 

Utvecklingen av samtliga anmälda brott nationellt 2017 

         

Samtliga brott 

 Under 2017 anmäldes knappt 1,51 miljoner brott, vilket är 4 010 fler 

anmälda brott jämfört med 2016. 

 

 Den kategori anmälda brott som ökade mest i antal under 2017 var brott 

mot person, vilket delvis förklaras av att en ny brottstyp, olovlig 

identitetsanvändning, infördes i brottsbalken den 1 juli 2016  

 

 De kategorier av anmälda brott som minskade mest i antal under 2017 var 

stöld och tillgreppsbrott och skadegörelsebrott. Inom kategorin stöld- och 

tillgreppsbrott var det fickstölder och stöld i butik, varhus och dylikt som 

minskade mest. Inom kategorin skadegörelsebrott var det brottstypen 

skadegörelse mot stat, kommun, landsting (ej klotter) som minskade mest. 

         

Brott mot person 

 Under 2017 anmäldes cirka 287 000 brott mot person, vilket är en ökning 

med 12 300 brott (+4 %) jämfört med 2016. 
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 Under perioden 1 juli–31 december 2016 anmäldes cirka 10 200 brott om 

olovlig identitetsanvändning, vilket ska jämföras med cirka 27 600 

anmälda brott under helåret 2017 

 

 Misshandelsbrotten minskade totalt sett med 5 procent till 83 400 brott. 

Antalet misshandelsbrott mot kvinnor över 18 år minskade med 4 procent 

till 27 600 anmälda brott, medan misshandelsbrott mot män över 18 år 

minskade med 9 procent till 32 500 brott. Även antalet anmälda 

misshandelsbrott mot barn 0–17 år minskade med 1 procent till 23 300 

brottjämfört med 2016. 

 

 Antalet anmälda våldtäkter ökade med 10 procent till 7 230 brott, antalet 

anmälda brott om sexuellt tvång och utnyttjande med mera ökade med 7 

procent till 1 330 brott (+89 brott eller +7 %) och antalet anmälda brott om 

sexuellt ofredande ökade med 3 procent till 10 800 brott. 

 

 Antalet anmälda brott om grov kvinnofridskränkning låg oförändrat på 

1 870 brott, medan grov fridskränkning minskade med 1 procent till 1 660 

anmälda brott. 

 

 Anmälda olaga hot minskade med 2 procent till 52 900 brott, även 

anmälda ofredanden minskade, med 5 procent till 52 500 brott. 

 

      Stöld och tillgreppsbrott 

 Under 2017 anmäldes 486 000 stöld- och tillgreppsbrott vilket innebär en 

minskning med 17 200 brott (−3 %) jämfört med 2016 

 

 Bilbrotten (biltillgrepp och stöld ur och från motorfordon) ökade med 1 

procent till 63 900 anmälda brott 2017 

 

 Bostadsinbrotten ökade med 3 procent till 22 500 anmälda brott. Bakom 

ökningen stod lägenhetsinbrotten, som ökade med 9 procent till 8 780 

brott, medan antalet anmälda villainbrott minskade med 1 procent till 13 

700 brott 

 

 Personrånen ökade med 4 procent till 6 190 anmälda brott, medan antalet 

anmälda butiksrån minskade med 13 procent till 727 brott. Antalet 

anmälda bankrån minskade från 13 till 11 brott. 
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Brottsutveckling regionalt och lokalt 2017 

 
I Blekinge anmäldes 14 355 brott under 2017 vilket innebär en minskning med 2,3 

procent sedan 2016.  

I Ronneby anmäldes totalt 2808 brott under 2017 jämfört med 2772 brott under 

2016 vilket är en ökning med 1,3 procent. 

 

 
 

 

 

 

  

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

Hela landet Blekinge
län

Ronneby Karlshamn Karlskrona Olofström Sölvesborg

Totalt antal anmälda brott per 100 000 invånare

2015

2016

2017

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A
n

ta
l

Totalt antal anmälda brott per 100 000 invånare

Riket

Blekinge

Ronneby



                                 2018-03-20    
   
 

 

 
  

 Bibbi Rönnlund 
Lokala brottsförebyggande rådet 

Trygghetssamordnare 
Telefon +46 (0) 457-61 89 66 
Mobil  +46 (0) 766-48 91 26 
E-post: bibbi.ronnlund@ronneby.se 
 
 

6 

Våldsbrott 

 

Totalt anmäldes nationellt 83 400 misshandelsbrott under 2017, vilket är en 

minskning med 5 procent jämfört med 2016.  

I Ronneby anmäldes 304 fall av misshandelsbrott under 2017 vilket är ökning 

med 28 procent jämfört med 2016.  

 

Mörkertalet är stort och ungefär en fjärdedel av alla misshandelsbrott anmäls till 

polisen. Grova brott anmäls oftare än lindriga, brott mellan obekanta oftare än 

mellan bekanta, och brott som sker på allmän plats oftare än de som sker på privat 

plats. För anmälda brott mot kvinna 18 år och äldre är misshandel inomhus av 

bekant eller i nära relation med offret vanligast. För man 18 och äldre är 

misshandel utomhus av obekant eller bekant vanligast. 
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Våldtäkt 

 

De anmälda våldtäkterna nationellt ökade med 10 procent till 7 230 brott mellan 

2016-2017. I Blekinge anmäldes totalt 71 våldtäkter år 2017, vilket är ökning från 

2016 (45). I Ronneby anmäldes under 2017 17 fall i jämförelse med 9 fall år 2016 

vilket innebär en ökning med 88 procent. 

  
 
Brott mot förmögenhet: rån, inbrott, stöld och snatteri  
 

Den senaste tioårsperioden (2008–2017) utmärks av en minskning av 

stöldbrottens andel av samtliga anmälda brott, som uppgår till 8 procentenheter.  

 

De anmälda stöld-, rån- och häleribrotten minskade i Ronneby under 2017 i 

jämförelse med 2016. Sammanlagt anmäldes totalt 895 fall i Ronneby under 2017 

jämfört med 999 under 2016. Av dessa utgjorde 12 fall rån, vilket är en minskning 

av rån mot privatperson sedan 2016 med 4 fall.  

 

 
Tillgrepp av bil 
 

Sedan 2008 har antalet biltillgrepp minskat i riket med 57 procent. Förbättrat 

stöldskydd i bilar anges som huvudsaklig anledning. År 2017 anmäldes 30 brott i 

Ronneby vilket är en ökning jämfört med 2016 (26). 
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Bostadsinbrott och andra inbrottsstölder  
 

Under den senaste tioårsperioden (2008–2017) har det totala antalet anmälda 

bostadsinbrott nationellt ökat med 24 procent; ökningen var dock starkast fram till 

2011.  

År 2017 anmäldes 196 inbrottsstölder i Ronneby kommun, vilket är en minskning 

med 23 procent jämfört med 2016. Av samtliga anmälda inbrottsstölder 2017 

utgjorde bostadsinbrotten (lägenhet och villa) cirka 13 procent (25 inbrott). 

Antalet bostadsinbrott minskade mellan 2016 till 2017 med 13,7 procent, däremot 

ökade antalet anmälda inbrottsstölder i källare/vind och fritidshus med 17 procent 

mellan 2016 till 2017. 

 

 
 
Bedrägeri- och förfalskningsbrott 
 

Under den senaste tioårsperioden (2008-2017) har bedrägeribrotten ökat med 113 

procent nationellt. Bedrägeribrott är ett typiskt seriebrott där en bedragare kan ge 

upphov till många anmälda brott under en kort period. Bedrägerierna kan därför 

uppvisa stor skillnad i statistiken från år till år. Under 2017 anmäldes nationellt 

cirka 207 000 bedrägeribrott, det är en ökning med 2000 brott sedan 2016 (2 %).  

 

2016 anmäldes 140 bedrägeribrott i Ronneby. 2017 var motsvarande antal 107, 

vilket är minskning med 33 brott (23 procent). I detta fall följer inte Ronneby den 

nationella utvecklingen som innebär att antalet bedrägeribrott ökar. Ronneby 

kommuns siffror ligger i paritet med länets övriga kommuner. 
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Skadegörelse 
 

Nationellt har de anmälda skadegörelsebrotten totalt sett minskat med 7 procent 

sedan 2008.  

År 2017 anmäldes 279 skadegörelsebrott i Ronneby vilket är en minskning med 

cirka 7 procent sedan 2016. Av de 279 anmälda skadegörelsefallen utgör 95 skada 

på motorfordon, 24 genom brand, 32 utgör skadegörelse mot stat, kommun och 

landsting, 10 klotter och 117 övrig skadegörelse.  

 

 
 

Narkotikabrott 
 

I likhet med rattfylleribrotten hör narkotikabrotten till de brottskategorier där 

antalet anmälda brott i huvudsak är ett resultat av polisens spanings- och 

ingripandeverksamhet.  

Den senaste tioårsperioden (2008–2017) har de anmälda narkotikabrotten 

nationellt ökat med 29 procent. År 2017 ökade antalet anmälda brott mot 

narkotikastrafflagen med 10 procent från 2016.  

 

2016 anmäldes 171 narkotikabrott i Ronneby. Motsvarande siffra 2017 är 240 

brott. Detta ger en 40 procentig ökning vilket tydligt avspeglas i följande diagram. 
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Rattfylleribrott 
 

Trenden för det totala antalet anmälda rattfylleribrott har varit nedåtgående sedan 

2008, medan utvecklingen för drograttfylleri har varit kontinuerligt svagt 

uppåtgående under samma period. Jämfört med 2008 har totalt anmälda 

rattfylleribrott minskat med 18 procent, medan antalet anmälda drograttfylleribrott 

har ökat med 13 procent. Under 2017 ökade totalt antal rattfylleribrott, det vill 

säga fall där personen varit påverkad av alkohol av alkohol och/eller narkotika 

med 4 procent. Rattfylleri under påverkan av enbart narkotika, så kallat 

drograttfylleri, ökade med 9 procent jämfört med året innan.    

 

År 2017 anmäldes totalt 56 rattfylleribrott i Ronneby, varav mer än hälften (35 

brott) avsåg rattfylleri under påverkan av narkotika. Både rattfylleri under 

påverkan av alkohol och rattfylleri under påverkan av narkotika ligger i stort sett 

på samma nivåer som 2016. 
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Sammanfattning av anmärkningsvärt utfall i lokal statistik 2017 

 

 Kraftig ökning av antal anmälda misshandelsbrott i Ronneby (28 %) 
 

 Kraftig ökning av antalet anmälda våldtäkter (88 %) mellan 2016 och 

2017. Dock baseras statistiken på få fall vilket gör att variationer ger ett 

stort utfall 
 

 Tillgrepp av bil har nationellt minskat över tid, Ronneby går i motsatt 

riktning och uppvisar en ökning 
 

 Bostadsinbrott (lägenhet och villa) uppvisar en minskning i Ronneby trots 

en ökande trend i riket. Dock visar kommunstatistiken en ökning av 

bostadsinbrott i källare, vind och fritidshus (17 %) 

 

 Ronneby går emot den nationella trenden när det gäller bedrägeribrott. 

Statistiken uppvisar en stor ökning ur nationellt perspektiv men en 

minskning i Ronneby kommun 

 

 I Ronneby uppvisar statistiken en 40 procentig ökning av antalet 

narkotikabrott mellan 2016 och 2017. 
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Trygghetsmätning Ronneby kommun 2017 
 

Polisen genomför årligen en trygghetsundersökning i Blekinge där också 

kommunen är medfinansiär. Kriminalstatistik från BRÅ och Polisen, samt de årliga 

trygghetsmätningarna utgör underlag för diskussioner och prioriteringar i lokala BRÅ.   
Undersökningspopulationen är boende inom Blekinge län mellan 16-85 år.  

I Ronneby kommun skickades en enkät ut till 1500 individer fördelade på 300 

enkäter per område. I likhet med tidigare år beslutade BRÅ att 2017 års 

trygghetsmätning skulle brytas ner till fem områden, Ronneby, Kallinge, Norra, Västra, 

Sydöstra. Detta för att möjliggöra uppföljning och jämförelser med tidigare års 

mätningar. 
 

Utifrån ett index mellan 0-6 nivåvärderas de olika problemområdena i enkäten. 

Index 0 innebär närmast obefintligt problem och 6 innebär alarmerande påtagligt 

problem. 

 

Resultatet från 2017 års trygghetsmätning visar på en liten ökning av upplevd 

trygghet med ett index på 2,21 jämfört med 2016 års nivå på 2,43.  

De problemområden som Ronnebys befolkning utrycker mest oro för är: 

  

 Trygg ute ensam en sen kväll (Ronneby tätort och Kallinge indexvärde 4 -

påtagligt problem) 

 

 Oro för att bli överfallen/misshandlad i området (Ronneby tätort index 4 - 

påtagligt problem) 

 

 Folk som bråkar och slåss, kvinnor som antastas och bråkande ungdomsgäng 

(Ronneby tätort indexvärde 4 – påtagligt problem) 

 

 Bilar som kör för fort (Kallinge indexvärde 4 – påtagligt problem) 

 

 Åka buss eller tåg (Ronneby tätort och Kallinge, indexvärde 4 – påtagligt 

problem) 

 

 Buskörning med mopeder (Kallinge indexvärde 4 -påtagligt problem) 

 

Vad gäller lokala kommundelar så har samtliga ett svagt förbättrat index i 

jämförelse med 2016 års mätning. De områden som sticker ut mest 2017 när det 

gäller generellt trygghetsindex är Ronneby tätort (2,65) och Kallinge (2,31). 

Dessa har dock aningen förbättrade värden jämfört med 2016 års mätning. 
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Genomförande: Mål och verksamhet lokala BRÅ 2017 
 

 
Sammanträden  
 

Lokala BRÅ har sammanträtt 5 gånger under året. Förutom de konkreta insatser 

som planerats i BRÅ’s regi fungerar BRÅ som ett forum för informationsutbyte 

och samverkan, dels för att komma tillrätta med mer akuta problem, dels för att 

finna områden där samverkan kan vara möjlig. Exempel på samverkansområden 

kan vara glaskrossning och bråk på skolorna, problem med buskörning med 

mopeder, värdegrundsarbete, krogbråk och det alkohol- och drogförebyggande 

arbetet. BRÅ har även en betydelsefull roll vad gäller långsiktig och strategisk 

planering, som att bejaka det trygghetsskapande och brottsförebyggande 

perspektivet vid samhällsplanering och vid nybyggnationer. Det bidrar till att det 

brottsförebyggande perspektivet naturligt integreras i de olika verksamheternas 

dagliga arbete och att spontana åtgärder initieras. 

 

 
Trygghetsmätning 2017  
 

Kriminalstatistik från BRÅ och polisen, samt de årliga trygghetsmätningarna 

utgör underlag för diskussioner och prioriteringar i lokala BRÅ.  I likhet med 

tidigare år  bröts 2017 års mätning ner till fem områden; Ronneby, Kallinge, 

Norra, Västra, Sydöstra. Detta för att möjliggöra uppföljning och jämförlser med 

tidigare mätningar (se redovisning ovan). 

  

Till skillnad från 2016 har inte 2017 års resultat presenterats för 

Kommunfullmäktige eller massmedia under 2017. Media informerades först i 

februari 2018. 

 

 
Trygghetsvandring  
 

Lokala BRÅ arrangerar tillsammans med kommunpolisen i Ronneby 

återkommande trygghetsvandringar i kommunen. 2017 års trygghetsvandring 

genomfördes i centrala Ronneby. 

 

En trygghetsvandring är en metod där miljöer undersöks utifrån aspekten 

trygghet/otrygghet. Flera faktorer påverkar känslan av trygghet, exempelvis 

belysning, skymmande buskage, folkliv och skadegörelse. 
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I vandringen deltog Polisen, lokala BRÅ, förebyggande teamet, representanter för 

näringsliv och kommunens centrumutvecklingsgrupp, representanter från 

Ronnebyhus AB och Tekniska förvaltningen samt boende i området. 

Ett flertal behov av åtgärder för att öka trygghetskänslan och förebygga brott 

identifierades. Dessa har sammanställts och skickats för åtgärdande till berörda 

ansvariga förvaltningar och bolag. 

 
 
Samverkansavtal mellan polis och kommun 2017-2018  
 

Samverkansavtalet mellan Polismyndigheten i Blekinge och Ronneby kommun 

ska ligga till grund för det operativa brottsförebyggande arbetet i Ronneby, med 

målet att verka för en minskad brottslighet och ökad trygghet. Avtalet ska ange de 

yttre ramarna för samverkan kring den brottsförebyggande verksamheten samt 

lyfta fram problemområden där gemensamma åtgärder är möjliga.  

 

Avtalet löper över perioden 2017-01-01 till 2019-01-01 har två fokusområden:  

 

 Trygg verksamhet i våra sport- och fritidsanläggningar  

 Äldres säkerhet och trygghet  

 

Då avtalet nu löper över två år kommer uppföljning av avtalets gemensamma 

aktiviteter inom de olika områdena kommer att genomföras under hösten 2018 av 

kommunens trygghetssamordnare och kommunpolisen.  

 
 
Nattvandrande föreningar  
 

Verksamheten med nattvandrande föreningar i Ronneby kommun har fortsatt 

under 2017. Denna är ett samarbete mellan Ronneby kommun och Polisen. Med 

nattvandrande föreningar vill lokala BRÅ stimulera till ett ökat antal vuxna i 

ungdomsmiljöer samt bidra till en ökad trygghet i centrum och runt om i 

kommunen.  

 

Vandringarna genomfördes under perioden 2016-03-27- 2016-12-25, under 

lönehelger, fredagar och lördagar, samt vid stora ”ungdomshelger”. Som tack för 

sin insats fick föreningarna 1 500 kronor per tillfälle till sin verksamhet. Totalt 

genomfördes 15 vandringar av 25 planerade. Antalet föreningar som vandrat 

under 2017 är 5 stycken.  
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En uppföljning av perioden visar att föreningarna är positiva till vandringarna och 

upplever att de gör nytta. Dock har flera sena återbud lämnats, vilket har medfört 

att nattvandringen helt har uteblivit vissa helger. 

 

 
Underbara Ronnebyungdomar 
 

Den 21 november arrangerades “Underbara Ronnebyungdomar” som både är ett 

öppet föräldramöte för Ronnebybor som har barn i högstadiet och på gymnasiet, 

och ett föreläsningstillfälle under lektionstid för skolungdomar i årskurs 8 och 

gymnasiet årskurs 1.  

 

Tanken är att dagen ska vara årligen återkommande och lyfta frågor som är 

aktuella i ungdomars och föräldrars vardag. Årets teman var självkänsla och att 

hantera livet när det inte går på räls. Under dagen föreläste dels Andreas Jonsson 

om sin uppväxt med mobbing och utanförskap och vägen tillbaka, dels Fredrik 

Ekdala om livets motgångar och möjligheter. Föreläsningarna gavs för ca 500 

elever under för- och eftermiddagen. På kvällsföreläsningen kom endast ca 30 

personer vilket implikerar att vi till nästa tllfälle måste se över hur denna kväll 

marknadsförs ut till föräldrar och allmänhet.  

 

Underbara Ronnebyungdomar som är ett samarbete mellan lokala 

brottsförebyggande rådet, kommunens skolor, tjejjouren, socialtjänsten och 

polisen var mycket uppskattat av både elever och de föräldrar som deltog under 

kvällen. 

 

 

Seminarium om brottsförebyggande i skolan 
 

I februari 2017 arrangerade lokala BRÅ, för fjärde året i rad, ett seminarium om 

hur man kan arbeta brottsförebyggande i skolan. Syftet är att lyfta skolans roll och 

samarbetet mellan olika aktörer inom och utanför skolan. Polisen, skolledning, 

elevhälsan, aktörer från fritid- och kulturverksamhet och socialtjänsten samt 

politiker inbjöds att delta. 

 

Dagen tema var våldbejakande extremism; en kortare grundutbildning gavs och 

därefter ett konkret exempel från Göteborgs stad hur man  arbetar mot 

våldsbejakande extremism.  

 

Båda passen avslutades med erfarenhetsutbyte och gruppdiskussioner. 
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Enligt genomförd uppföljning av dagen var seminariet brottsförebyggande i 

skolan mycket uppskattat av deltagarna, och kommer även att genomföras under 

2018.  

 
 
13-punktsprogram för säkerhetscertifiering i handeln 
 

På grund av svagt intresse under året har inga informationsmöten för handlare 

eller certifieringar av butiker genomförts, enligt Handelns 13- punktsprogram för 

säkerhetscertifiering.  

 
 
Hemsida - Brottsförebyggande rådet 
 

På kommunens hemsida finns information om rådets verksamhet. Där ges b.la 

information om hur man går tillväga vid intresse av att starta upp grannsamverkan 

samt råd och tips för att förhindra brott, så som inbrott i bostad/villa/fritidshus.  

 

 
Övrigt   
 

Mellan april och december 2017 har tillfälliga resurser tillskjutits för att utöka det 

trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Detta har möjliggjort en 

påbörjad implementering av kommunens handlingsplan mot våldbejakande 

extremism som nu också är en del av det brottsförebyggande arbetet. 

Under slutet av 2017 beslutade kommunstyrelsen att permanenta förstärkningen 

av det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet genom att tillskapa en 

ny funktion benämnd trygghetssamordnare placerad på 

kommunledningsförvaltningen från och med 1 januari 2018.  

 

Brottsförebyggande rådet har under 2017 påtalat och lyft ärenden i syfte att öka 

trygghet och minska brottslighet i Ronneby kommun såsom:   

 

 Ansökt om tillstånd hos Polismyndigheten att inom Ronneby centrum få anlita 

ordningsvakter enligt LOV §3 

 

 
Utvecklingsmöjligheter 
 
Det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet i kommunen behöver 

tydligare kopplas till arbetet för hållbar utveckling (Agenda 2030) då arbetet för 

att öka tryggheten är nära kopplat till arbetet för social hållbarhet.  
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Dels har trygghetsförhöjande insatser en positiv påverkan på samhällsekonomin 

och den sociala sammanhållningen, dels har insatser inom ovanstående områden 

en positiv påverkan på hälsan som i sin tur har betydelse för själva upplevelsen av 

trygghet.  

Inom social hållbarhet finns det flertalet verksamhetsområden som behöver 

samordnas för att förutsättningar för ökad trygghet ska uppnås. Områden såsom 

folkhälsa, arbetsmarknad och integration går hand i hand med det 

trygghetsskapande arbetet. Gemensamma målsättningar och indikatorer samt 

strukturer för samverkan bör tas fram. Genom att integrera trygghetsaspekten i all 

politik och i ordinarie styrning och ledning skapas också långsiktiga 

förutsättningar för att öka tryggheten hos kommunens invånare. 

 

 

  
 

 


