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Åtgärda de höga ljudnivåerna vid Oxtorget
Svar på medborgarförslag
Beslut
Tekniska nämnden tackar medborgaren för förslaget men nämnden beslutar att
avslå förslaget med motiveringen att ett liknande förslag avslogs på tekniska
nämnden den 2020-01-10, eftersom att komma tillrätta med buskörning och den
hög musik är polisens ansvar. Polisen kommer förhoppningsvis kunna kalla till
möte under hösten 2020 med berörda ungdomar och föräldrar.
Sammanfattning av ärendet
En medborgare föreslår att kommunen förbjuder fordonstrafik och parkering
nattetid på Oxtorget, eftersom de närboende störs av buskömingen och musiken.
När det gäller buskörning och musiken som är nattetid på Oxtorget så är detta ett
polisärende. Tekniska förvaltningen har ett nära samarbete med polisen i
Ljungby. Ett av löftena i ”Medborgarlöfte 2020” är trygg och säker trafikmiljö
där det tas upp bland annat det medborgaren tar upp i sitt förslag till kommunen.
• Polisen genomför beteendeövervakning och riktade insatser mot Atraktorer, framför allt i Ljungbys centrummiljö, och på helgkväl
lar/nätter.
•

Polisen hade planerat en träff med alla berörda ungdomar och för
äldrar. Nu blev det inte så i och med corona pandemin. När smitt
spridningen har dämpat sig kommer polisen kalla till möte. Under
tiden arbetar kommunen aktivt med en kontinuerlig dialog med po
lisen.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 1 juni 2020 att tekniska nämnden
tackar medborgaren för förslaget och meddelar att förslaget avslogs på tekniska
nämnden den 2020-01-10 då ett annat medborgarförslag hade samma ärende, ef
tersom ärendet är polisens ansvar. Polisen kommer förhoppningsvis kunna kalla
till möte under hösten 2020 med berörda ungdomar och föräldrar.
Bifogar Medborgarlöfte 2020. Samverkan mellan polis och kommun är en nöd
vändighet för att kunna verka effektivt i det brottsförebyggande arbetet och
skapa ett tryggt samhälle. Som ett led i att öka tryggheten utformar Lokalpolisområde Ljungby och Ljungby kommun tillsammans medborgarlöften.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-05
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