
Brottsligheten i Mark fortsätter att minska!

Sedan 2003 har brotten i Mark minskat med 25%! Detta är en mycket dramatisk
förändring, och gäller främst skadegörelse, bilinbrott och bilstölder, samt alla typer av 
inbrott i villor/fritidshus, kommunala fastigheter och industrifastigheter. Minskningen beror
knappast på att drabbade låter bli att anmäla denna typ av brott, eftersom det krävs för att 
få ut försäkringsersättning. Det handlar om en verklig och tydlig minskning.  Mark är idag 
en betydligt tryggare kommun att leva i och risken att drabbas av brott är liten.

Den absolut viktigaste anledningen att brottsligheten minskar är säkert att polisen i Mark 
(till skillnad från läget i de flesta andra kommuner) fått lite mer resurser och därmed fått 
möjlighet att arbeta mer förebyggande. Det visar sig, inte särskilt förvånande, att bättre 
resurser till polisen och nya arbetsmetoder ger resultat! Mark är ett bra exempel på detta. 
Tyvärr saknar dock polisen i Mark fortfarande resurser för att ha full bemanning dygnet runt.

Två väktarbolag arbetar numera i kommunen, främst i industriområdena, men också med 
bevakning av kommunala fastigheter. Kommunen driver också ett projekt i samarbete med 
ett vaktbolag, för bevakning av allmänna platser, främst nattetid när vår lokala polis inte är i tjänst. 
Man kan givetvis ifrågasätta om detta är en kommunal uppgift, för visst borde polisen ta hela detta 
ansvar? Men kommunen har ändå valt att lägga pengar på detta för att öka tryggheten, i avvaktan 
på att staten ger polisen de resurser som krävs.

Kommunen har också valt att satsa ganska stora pengar på förebyggande arbete bland ungdomar, 
och också gjort insatser mot droger och alkoholmissbruk. Resultatet av detta är jag övertygad om 
att vi kommer att kunna se i framtiden. I kommunen finns nu också aktiva vuxennattvandrare på de 
flesta orter. Grannsamverkan har också kommit igång på allt fler ställen. 

Brå försöker på olika sätt sprida kunskap om hur man förebygger brott, och vi har ordnat möten och 
aktiviteter som skall skapa engagemang och intresse. På kommunens hemsida kommer vi att lägga 
ut den information som alla markbor fick i den hushållsbroschyr som skickades ut före sommaren. 

Vi försöker också öka kännedomen och kunskapen bland Markborna om vilken hjälp man kan få av 
kommunen, kvinnojouren och brottsofferjouren när man drabbas av brott. Vi ser också över 
kommunens ekonomiska stöd till de ideella jourerna. 

Tyvärr finns en brottstyp som inte minskar, utan i stället sakta ökar, och det är våldsbrotten. Fortfarande 
ligger dessa brott på en låg nivå i Mark, men tendensen går åt fel håll, i likhet med resten av landet. 
Risken att drabbas av våld i vår kommun är störst i centrala Kinna, särskilt fredag och lördag kväll. 
Våldsbrotten drabbar främst unga män, har ofta en koppling till nöjeslivet på helgerna, och sker oftast 
utomhus. Brå och polisen kommer att prioritera kampen mot denna typ av brott framöver, för att 
försöka vända utvecklingen åt rätt håll.

Brottsförebyggande rådet i Mark tackar alla som engagerat sig för en tryggare kommun under 2005!
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