
  

Hur kan vi hjälpas åt att förebygga 
snatterier, skadegörelser och stök i 
butiker och restauranger i  
Laxå kommun? 

 
 
 
 
 

På förekommen anledning har 
butikerna tillsammans med skolan 
och BRÅ, tagit fram detta 
informationsbrev till er föräldrar för 
samverkan och gemensamma 
åtgärder. 
Detta för att vi värnar om era barn 
och våra gemensamma unga. 

 

VAD ÄR BRÅ? 
 
I BRÅ (Brottsförebyggande rådet) 
träffas kommunens 
säkerhetssamordnare och 
fritidskonsulent som har ett 
gemensamt uppdrag gällande 
ANDTS-prevention (Alkohol, 
Narkotika, Doping, tobak och spel) 
I BRÅ ingår även kommunens IFO-
chef (Individ och familjeomsorg) samt 
näringslivsutvecklare och polis.  
  
Gruppen träffas några gånger om 
året för samverkan och gemensam 
lägesbild gällande brottssituationen.  
 
BRÅ har en målbild i sin 
handlingsplan: 
”Genom att ge alla barn som växer 
upp i Laxå kommun en bra start i 
livet, begränsa tillgängligheten till 
brottsobjekt och arbeta med 
trygghetsskapande åtgärder skapar vi 
ett samhälle som upplevs som tryggt 
att bo och verka i.”  
 
Laxå kommun, Dollarstore, Ica 
Supermarket, Coop, och Burger King i 
Laxå anmäler all form av 
skadegörelser och snatterier till polis 
och/eller socialtjänst. 
 

GEMENSAMMA 
KRAFTER 

”Vi på Dollarstore önskar att ni samtalar med era barn och 
ungdomar om vikten av att sköta sig i en butik. 
Just nu används butiken som lekplats. Det kastas varor både på 
golv och på varandra. Populärt godis göms för att man själv ska 
kunna komma tillbaka och handla det senare i stället för att alla 
får möjlighet att handla. Det sker även en del skadegörelse, där 
stora mängder varor förstörs.  
Detta kan på lång sikt leda till ökade kostnader för konsumenter 
då vi behöver lägga mer resurser på att vakta och vara ute i 
butiken och städa upp än att plocka varor och serva er kunder”. 
Erika 
Dollarstore 

 

”På Burger King är främsta problemet högljudda och stökiga 
ungdomar som stör andra gäster. De är otrevliga, visar ingen 
hänsyn och respekterar ej personalen. Det sker även en del 
snatterier och förstörelser.  
Det jag önskar är att föräldrarna pratar med sina barn om vad de gör 
när de är ute på kvällarna, vilka umgås de med och hur är stämningen. 
Vad som kan hända om man snattar och konsekvenserna. Jag brukar 

också poängtera att vi är ungdomarnas framtida arbetsgivare.” 
Jimmy  
Burger King 
 

”Under skoltid är det inte tillåtet att lämna skolans område. 
Detta innebär att elever inte ska vistas på restauranger eller 
i butiker när det fortfarande är skoldag, då är man i skolan. 
Detta gäller även raster och håltimmar.  
 

Med anledning av diverse oroligheter i både butiker och 
restauranger under skoltid, så ber vi er föräldrar att prata med 
era barn och ungdomar om att detta ska efterlevas, så att vi kan 
hjälpas åt att förhindra skadegörelse och olägenheter i 
kommunen. 
Se även bifogad information från näringsidkare.” 
 
Mikael Johansson & Annemo Johansson 
Centralskolan 
 

 

Alla vi butiker och företagare vill att det ska gå bra för 
kommunens ungdomar. Under vårterminen besöker vi skolan 
och fritidsgården för dialog kring vad vi kan åstadkomma 
tillsammans för ökad trivsel och trygghet!  
 


