
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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Slutrapport avseende ekonomiskt stöd för projektet Ungdomsråd 
med polisen. 
 
Problembild 
I Laholms kommun finns det problem med skadegörelse, misshandel, inbrott och alkohol och 
narkotika bland ungdomar. Genom ett ungdomsråd kan dessa problem förebyggas och en viktig 
del av detta är det drogförebyggande arbetet. Genom en dialog med ungdomar kan polisen hitta 
nya och bättre sätt att arbeta på för att förebygga brottslighet och skapa större trygghet för alla 
men också specifikt för unga i kommunen.  
 
Som bakgrund till de problem som finns i kommunen ligger polisens statistik men också en 
drogvaneenkät som görs årligen. 4,6 procent av högstadieungdomarna dricker alkohol minst en 
gång i veckan och 13,9 procent 2-3 gånger i månaden. 21,4 procent får dricka alkohol för båda 
föräldrarna, 15 procent har föräldrar som köper ut öl eller cider till dem och 9,2 procent har 
föräldrar som köper ut vin eller starksprit alkohol åt dem. Även langning av andra är ett allvarligt 
problem som är utbrett i Laholm och genom att prata med ungdomar kan vi få dem att tänka till 
kring sitt alkoholbruk. 
 
Åtgärder 
Målgruppen för arbetet har varit ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern. Vi har under 
projektets gång samlats för diskussion vid flera tillfällen. Vi har genomfört två studieresor samt 6 
st. ungdomsforum. Resultatet av diskussionerna har indikerat att det finns ett behov av ett 
gemensamt allaktivitetshus samt att det finns behov av att diskutera och förklara/tydliggöra ett 
brotts konsekvenser. Det finns även ett stort behov av att diskutera varför man ska anmäla ett 
brott och varför man ska vittna. Vi har uppfattat en stor okunskap om vad som är ett brott och 
även en utbredd rädsla för att vittna. Dessa frågor skulle vi behöva arbeta mer med.  
 
Vi hade planerat en resa till Tierps kommun. Tierp är liknande Laholms kommun i storlek och 
ungdomsproblematik med alkohol, droger mm. I Tierp har man arbetat framgångsrikt för att 
förebygga ungdomsspecifika problem och man är i full gång med att skapa ett allaktivitetshus. 
Till detta studiebesök hade vi även bjudit med kommunchef, socialchef samt ordförande i 
styrgruppen för barn och unga. Besöket föll på återbud från flera personer. Avsikten är att det 
planerade studiebesöket skall ske till kommande höst istället. 
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Genomförande 
Ungdomsrådet startade upp i oktober 2010. Vid det första mötet uteblev ungdomarna och vi 
beslutade att vi skulle samla ungdomspolisrådet efter ungdomsforums ordinarie möte 
(Ungdomsforum = då ungdomar och politiker möts kontinuerligt) . På grund av att 
samarbetspartnern polisen blev sjukskriven så skedde inte detta första möte förrän i mars 2011. 
Sedan detta första möte har vi haft ytterligare cirka 6 möten i samband med ungdomsforum. Vi 
har även haft två möten utanför ungdomsforum. Vid dessa möten framkom önskemål att göra 
studiebesök på någon rättsinstans samt på ett aktivitetshus för ungdomar.  
 
På hösten 2011 gjorde vi ett studiebesök på hovrätten i Malmö samt på Drömmarnas hus i 
Malmö. Lite senare samma höst gjorde vi även ett studiebesök på Tingsrätten i Halmstad. 
 
Ett planerat studiebesök till Tierps kommun fick tyvärr strykas då viktiga aktörer ej hade 
möjlighet att åka med. 
 
Aktörer 
Huvudaktörer i projektet har, förutom ungdomarna, varit kommunens ungdomssamordnare samt 
polisens brottsförebyggare. Ansvaret har varit delat. Det har även varit fritidsledare med vid 
studiebesöken, bland annat för att fånga upp frågeställningar mm och prata vidare om detta på 
fritidsgården. Mötena med ungdomsrådet har samordnats med ordinarie ungdomsforumsmöte 
vilket även har gett politikerna insyn i polisens ungdomsråd. Samarbetet har fungerat bra, dock 
är projekt sårbara av den anledningen att det hänger på få personer. Detta innebar att arbetet 
stannade upp vid polisens sjukskrivning och vid ungdomssamordnarens graviditet. 
 
Resultat 
Projektet har gett en ökad kommunikation med ungdomar, dock har underlaget ungdomar varit 
lite för få för att dra några stora slutsatser. Men få ungdomar kan sprida information om polisen 
och polisens verksamhet vida utanför den krets av ungdomar som deltagit på möten och 
studiebesök. Det var exempelvis enkelt att rekrytera ungdomar till att tala om alkohol med 
föräldrar under en kampanj i samband med skolavslutningen. Detta tror vi är en effekt av att 
ungdomarna fått kontakt med polisen och fått en bild av vad polisen gör och står för. 
 
Det behövs mer arbete för att öka kommunikationen mellan ungdomar och myndigheter i 
allmänhet och inte minst polisen. Det finns fortfarande stora ungdomsproblem i Laholm och vi 
måste öka dialogen med ungdomar för att hitta lösningar på de problem som finns. 
 
Bilaga 1: Redovisning av ekonomiskt stöd 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Jannica Johansson 
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