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LOKAL LÄGESBILD LESSEBO KOMMUN FÖR 2018/2019 
 
 
INLEDNING: 
 
Enligt polisens styrmodell ska huvuddelen av verksamheten 
utgå från lokala förhållanden och en aktuell lägesbild i lokalpolisområdet. Lokala 
lägesbilder ska användas i polisens interna verksamhetsplanering 
och som en del av underlaget för samverkan med kommuner. 
 
Den lokala lägesbilden är ett viktigt underlag inför 
arbetet med en gemensam lägesbild, problembeskrivning, 
orsaksanalys och aktivitetsplanering. 
 
 
VILKA PROBLEM ÄR VANLIGAST? 
 
I Lessebo kommun är det 4 område som utmärker sig i brottsstatistik, trygghetsmät-
ningar och medborgardialoger. 

- Upplevd otrygghet i centrala delarna av Lessebo tätorten sen kväll. 
- Stölder och inbrott. 
- Trafiksituation med höga hastigheter och buskörningar med div fordon. 
- Upplevelse att polisen inte tillräckligt bryr sig om lokala problem. 

 
 
HUR STOR ÄR RISKEN FÖR UTSATTHET? 
 
Lessebo kommun består av glest befolkad landsbygd med flera mindre tätorter 
med totalt cirka 8806 invånare. Under år 2018 upprättades totalt 1180 polisan-
mälningar för samtliga brott enligt polisens system HOBIT inom Lessebo kom-
mun. Om vi förutsätter att varje polisanmälan är gjord av en unik medborgare är 
det då 13,3 % av befolkningen som under 2018 gjort en polisanmälan. Denna 
siffra innehåller en relativt stor felmarginal. En polisanmälan upprättas vid förlust 
av plånbok eller försvunnen person även om det inte skett ett brott. Många poli-
sanmälningar innehåller flera brott men är skrivna i samma anmälan och den en-
skilda polismannen har även en skyldighet att upprätta en polisanmälan då brott 
kommer till den enskilda polismannens kännedom. 
 
Enligt Brottsförebyggande rådets rapport om anmälda brott 2017 (2018 års sta-
tistik saknas) har det i Lessebo kommun under år 2017 anmälts 622 brott totalt 
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varav 535 stycken är brott enligt brottsbalken. För att denna siffra ska vara jäm-
förbar med andra kommuner räknar Brå i rapporten antal brott per 100 000 av 
medelfolkmängden. Siffrorna Brå visar är att per 100 000 medelfolkmängd är det 
totalt 7082 antal anmälda brott år 2017 varav 6091 anmälda brott enligt brottsbal-
ken. Detta ger en siffra på 7,1 % av medelfolkmängden som under 2017 anmält 
ett brott till polisen. Detta är en bra (låg) siffra i jämförelse med flera andra lik-
nande kommuner. 
 
De erfarenhetsmässiga slutsatserna från kommunpolisarbetet, medborgardialoger, 
underrättelser och medarbetardialogerna inom polisen ger en samstämmig bild av 
att Lessebo kommun är en relativt lugn plats vad gäller risken att utsättas för brott. 
 
Slutsatsen är att medborgarna i Lessebo kommun, oavsett var de bor, lever eller 
verkar har en låg risk att utsättas för brott. 
 
 
HUR SER UTVECKLINGEN UT ÖVER TID? 
 
Den årliga trygghetsmätningen har över tid i Lessebo kommun visat på ett lågt 
problemindex, vilket är mycket bra. Problemindexet steg från 2014-års mätning 
där indexet visade en siffra på 1,21 till 2016 års mätning som visade på 1,84. Där-
efter har trygghetsindexet haft en nedåtgående trend och visar 2018 på ett index 
på 1,62. 2018 års siffra är ett lågt index vid jämförelse med likvärdiga andra 
kommuner. 
 
Antalet anmälda brott i Lessebo kommun har legat på en likvärdig nivå med en 
tendens till en viss minskning under, åtminstone de senaste 6 åren tillbaks i tiden.  
(Brå, anmälda brott Lessebo kommun 2012-2017 , år 2012: 855 anmälda brott, år 
2017: 622 anmälda brott) 
 
 
VILKA MÖJLIGHETER BÖR TAS TILLVARA? 
 

- Den goda befintliga lokala samverkan mellan Lessebo kommun, Polis, nä-
ringslivet och medborgarna. 

- Engagemang och drivet hos den lokalt placerade polismedarbetaren. 
- En utvecklad kommunikationsstrategi för att få fler medborgare i lokal-

samhället att engagera sig i det trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbetet.  
 
 

ORSAKSANALYS: 
 
En orsaksanalys är ett arbetssätt att undersöka varför ett brottsproblem uppstår. 
Den görs genom att analysera vilka tänkbara faktorer som leder till att ett brott 
begås eller att ett problem uppstår. 
 
Syftet med att göra en orsaksanalys är att förstå varför problemet uppstår, vilket 
innebär att identifiera de bakomliggande orsakerna för att därefter rikta rätt åtgär-
der mot orsakerna och på så sätt få effekt. 
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Fortsättning ORSAKSANALYS: 
 
De tre problemområdena, som gemensamt är framtagna i samverkan mellan Les-
sebo kommun och polisen är: 

- Upplevd otrygghet i centrala delarna av Lessebo tätorten sen kväll. 
- Stölder och inbrott. 
- Trafiksituation med höga hastigheter och buskörningar med div fordon. 
- Upplevelse att polisen inte tillräckligt bryr sig om lokala problem. 

 
 
Orsaksanalysen av dessa fyra områden har givit följande: 
 

- Den upplevda otryggheten är en individuell känsla för varje enskild med-
borgare. För att motverka den upplevda otryggheten är det av vikt med en 
bred, långsiktig kommunikation som påvisar hur verkligheten ser ut och 
trygghetskapande fysiska åtgärder i lokalsamhället.  
 

- Då många av stölderna och inbrotten som sker utförs i stor utsträckning av 
organiserade utländska ligor behövs en kollektiv förstärkning av det 
brottsförebyggande arbetet i lokalsamhället och hos den enskilda medbor-
garen. 
 

- Trafiksituationen med fordon som framförs med högre hastigheter än till-
låtna bedöms vara en brist hos enskilda individer som inte respekterar gäl-
lande hastighetsbegränsningar. Riskerna med förhöjda hastigheter måste 
förebyggas med en bred kommunikation från flera aktörer i samhället, po-
lisen utför fler trafik/hastighetskontroller och att ägarna till våra gator och 
vägar prioriterar fartdämpande åtgärder.  
 

- Upplevelsen att polisen inte tillräckligt bryr sig om de lokala problemen 
visar på en blandning av okunskap hos medborgarna hur, var och när po-
lisarbetet bedrivs i kombination med att polisen har haft brist på polisper-
sonal. För att få förståelse för hur och när polisen arbetar krävs en långsik-
tig, hållbar kommunikationsplan i olika forum till medborgarna. 

 
SLUTSATS: 
 
Undertecknad kommunpolis och Lessebo kommun har i ett flertal forum möts och 
diskuterat och orsaksanalyserat ovan nämnda lägesbild och har gemensamt kom-
mit fram till att det är de fyra vanligaste problemen som särskilt ska prioriteras i 
framtagandet av medborgarlöfte 2019, dvs. : 
 

- Upplevd otrygghet i centrala delarna av Lessebo tätorten sen kväll. 
- Stölder och inbrott. 
- Trafiksituation med höga hastigheter och buskörningar med div fordon. 
- Upplevelse att polisen inte tillräckligt bryr sig om lokala problem. 

 
Martin Wahlfried 
Kommunpolis 
Tel: 010-56 22 118, 0702-39 49 84 
 
 


