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 Brottsförebyggande rådet 
 

Plats och tid Fredag 13 maj kl. 10-12 i Märtasalen 

 

Närvarande: Magnus Gunnarsson, Lars-Ove Johansson, Christer 

Jonasson, Marcus Walldén, Jenny Wikby, Camilla Denker, Tomas 

Nielsen, Anna Aracsy, Johan Ederström, Hans Sjöberg, Roger Olsson, 

Peter Johansson Företagarna, Carina Karlund och Jennie Ronefors. 

  

Föregående mötesprotokoll 

Godkänns och läggs till handlingarna. 

 

Information från Polisen 

Roger Olsson informerar om läget inom Lokalpolisområde Ljungby.  

a) Problemet med långa väntetider för att få nya pass. Polisen hanterar detta som en 

särskild händelse vilket innebär att myndighetens samlade resurser ska nyttjas för att 

lösa problemet. Flera utredare och områdespoliser utbildas för att kunna hantera 

passansökningar och lokalpolisområdet utökar öppettiderna till 7-21. Målet är att ha 

acceptabla väntetider till sommaren. Ett annat problem är att tillverkningen av nya 

pass har blivit försenad pga materialbrist vilket gör att polisen rekommenderar de som 

ska resa inom Schengen att istället för pass skaffa ett nationellt ID-kort. 

b) Valet 2022. Även detta hanteras som en särskild händelse både nationellt och 

regionalt. Samma grupp hanterar även de händelser som kretsar kring Paludan. Polisen 

arbetar för att tidigare kunna fånga upp eventuella oroligheter så att insatser kan sättas 

in innan det blir bråk och stök.  

c) Beredskapsplanering. Polisen har haft en beredskapsdag tillsammans med 

länsstyrelsen för att komma igång med sitt arbete inför en höjd beredskap. I händelse 

av krig har polisen tre huvuduppgifter; skydda civilbefolkningen, upprätthålla allmän 

ordning och skydda samhällsviktig verksamhet. 

I juni får lokalpolisområdet 2 nya polisassistenter (placeras i Älmhult) och framåt årskiftet 

ytterligare 9. 

 

Hans Sjöberg presenterar aktuell statistik på stöld av diesel från fordon och tank, 

kapellskärningar samt stöld av lös respektive fast interiör från bil. 

 

Typ 2020 2021 2021-05-13 2022-05-13 

Stöld av diesel ur fordonstank 85 42 26 29 

Stöd av diesel ur tank 3 2 2 1 

Kapellskärning 40 23 12 10 

Stöld från motordrivet fordon (lösa 

föremål) 
63 47 22 26 

Stöld ur motordrivet fordon (fast 

interiör) 

33 43 13 27 

 

 



    

  

 

 

Rådet diskuterar statistiken och konstaterar att mörkertalet troligen är stort när det gäller 

dieselstölder. Viktigt att alla hjälps åt att uppmana till att polisanmäla alla stölder, även de 

mindre, så att de kommer med i statistiken. 

 

Information om ny lag om kommuners ansvarar för brottsförebyggande arbete 

Carina Karlund informerar om att det finns förslag om att lagstifta kommunens ansvar för 

brottsförebyggande arbete. Lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2023. 

Syftet med lagen är att säkerställa att kommuner utifrån ett kunskapsbaserat underlag tar 

ställning till behovet av brottsförebyggande åtgärder och skapar förutsättningar 

för samordning av det brottsförebyggande arbetet inom kommunen. 

 

Lagen innebär kommunen ska ta fram en lägesbild som beskriver brottsligheten och dess 

konsekvenser inom kommunens geografiska område. Med lägesbilden som underlag ska 

kommunen besluta om en åtgärdsplan som ska uppdateras minst vartannat år 

Arbetet med lägesbild och åtgärdsplan bör integreras med analys och planeringsarbete 

som sker i enlighet med annan författning (t.ex. socialtjänstlag, skollag, miljölag) och ska tas 

fram i samverkan. 

Lagen säger också att kommunen inom sitt geografiska område ska ta ett ansvar 

för samordningen av det brottsförebyggande arbetet genom att skriva 

samverkansöverenskommelser och att det ska finnas ett strategiskt råd för brottsförebyggande 

frågor som ska ledas av kommunen.  

I varje kommun ska det också finnas en särskild samordningsfunktion för brottsförebyggande 

frågor och kommunstyrelsen, eller den nämnd som kommunfullmäktige beslutar, ska ansvara 

för ledningen av kommunens brottsförebyggande arbete och att kontinuerligt rapportera till 

kommunfullmäktige. 

Information om nattvandring och fältning på skolavslutningen 

Jennie Ronefors informerar om att det kommer att arrangeras nattvandring på 

skolavslutningen den 10 juni och att föräldrar till elever i årskurs 9 kommer uppmanas att 

nattvandra.  

Utöver det kommer kuratorer från barn- och utbildningsförvaltningen att vara ute på kvällen 

och fälta. Önskemål finns att även personal från t.ex. socialförvaltningen fältar. 

Socialchef Camilla Denker tar med sig frågan till verksamhetsansvariga. 

 

Information om förslag på nytt koncept för nattvandring 

Carina Karlund informerar om att flera kommuner i landet samarbetar med stiftelsen 

nattvandring.nu för att organisera nattvandringen i kommunen.  

Stiftelsen är en politiskt och religiöst obunden verksamhet som arbetar för ett ökat 

vuxenengagemang för barn och ungdomar samt för att utveckla nattvandringen i hela landet 

Den startades av Skandia och Eon 2008 (som en stiftelse) har idag flera företag som partners 

som bidrar ekonomiskt till verksamheten 

Nattvandring.nu är en rikstäckande organisationen som samarbetar med kommuner runt om i 

landet genom samverkans- och IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap). Idag har de bland 

annat utvecklad samverkan med bl.a. Helsingborgs stad, Östersunds kommun, Järfälla 

kommun, Haninge kommun, Hässleholms kommun, Östra Göinge kommun och Trelleborgs 

kommun. 



    

  

 

 

Konceptet bygger på att föreningar som vill nattvandra ansluter sig till nattvandring.nu som 

sedan står för utbildning, västar och försäkring. Därefter kan de erbjudas möjlighet att 

nattvandra i kommunen och få ett bidrag till sin förening. 

 

Efter diskussion beslutar rådet att kommunen tillsammans med polisen ska undersöka 

möjligheten att samverka med nattvandring.nu för att få till en organisation inför 2023. 

 

Vattenkampanj i samband med studentutspring 

Jennie Ronefors informerar om kampanjen Var rädd om dig vi bryr oss – utdelning av 

vattenflaskor till studenter. I år är inte Livsstil Kronoberg med och bidrar med vattenflaskor 

utan kommunen har själv beställt flaskor med tryckt etikett på flaskorna. 

 

Årets studentutspring är 8 juni kl. 15 på Sunnerbogymnasiet och 15 juni kl. 13 på 

Ryssbygymnasiet. Den som kan vara med och hjälpa till med utdelningen kan höra av sig till 

Jennie. 

 

Återkoppling dialogmöte 

För några veckor sedan hölls ett dialogmöte om trygghet på Hjortsbergsområdet. Tyvärr kom 

endast 2 personer. Vad det beror på är oklart, men det kan vara så att de som bor i området 

inte ser några problem som gör att de känner behov av att diskutera trygghetsfrågorna. 

 

Nästa dialogmöte genomförs i Lidhult den 19 maj.  

 

Laget runt 

Tekniska förvaltningen: Just nu är det problem med mycket klotter i Ryssby. Det är också 

problem med skadegörelse i Bräkentorp (både vid Finnstugan och vid vindskyddet med 

grillplatser).  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen: Inget särskilt att rapportera. 

 

Miljö- och byggförvaltningen: Inget särskilt att rapportera. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen: Förvaltningen håller på att kartlägga vilket skalskydd som 

finns och som behövs på förskolor och skolor. På Ekebackenskolan och Hjortsbergsskolan 

kommer kamerabevakning att införas. På gymnasieskolan finns önskemål om kameror 

inomhus.  

 

Socialförvaltning: Inget särskilt att rapportera. 

 

Kommunledningsförvaltningen: Inget ytterligare att rapportera. 

 

Företagarna: Tar med sig att det viktigt att sprida att anmäla brott, även mindre, så att de 

kommer med i statistiken.  

 

Polisen: Inget ytterligare att rapportera. 

 

// Carina Karlund 

 
 


