
 

  

Minnesanteckningar 

 

 

 

 Brottsförebyggande rådet 
 

Plats och tid Fredag 9 september kl. 10-12 i Märtasalen 

 

Närvarande: Magnus Gunnarsson, Christer Jonasson, Marcus Walldén, 

Jimmie Nilsson, Daniel Svensson, Sonja Otterholm, Tomas Nielsen, 

Anna Aracsy, Johan Ederström, Ing-Marie Byström, Hans Sjöberg, 

Roger Olsson, Peter Johansson Företagarna, Carina Karlund och Jennie 

Ronefors. 

  

Föregående mötesprotokoll 

Godkänns och läggs till handlingarna. 

 

Planering och kartläggning av lägesbild inför nytecknande av samverkansavtal 2023-

2026 samt medborgarlöfte 2023 

Vi har tidigare tagit fram lägesbilder centralt i dialog med verksamhetsföreträdare och polisen 

- nu vill vi involvera samtliga förvaltningar och nämnder i arbetet för att få en bättre 

kartläggning och lägesbild. Alla förvaltningar diskuterar tillsammans (tjänsteperson och 

politik) hur kan respektive förvaltning bidra till en bred bild. Förvaltningarna får även i 

uppgift till den 31 oktober att titta på om det finns material som kan ligga till grund för en 

problembild och att göra en enklare analys. Uppgiften är skickad på mail till respektive 

förvaltning.  

Information från Polisen 

Roger Olsson informerar om läget inom Lokalpolisområde Ljungby.  

Lyfter vikten av en bred förankrad lägesbild och kartläggning.  

Polisen har fokus på det brottsförebyggande arbetet. En ökning av antalet poliser i Lpo 

Ljungby, nya poliser anställs och det kommer bildas en ny polisgrupp med en ny gruppchef.  

Brotten i landet minskar men det dödliga våldet ökar.  

Hans informerar om inbrottsstatistik. Hamneda och Lidhult sticker ut den senaste tiden. 

Landsbygden är svårt att nå och det förebyggande arbetet är viktigt. 

 

Återkoppling från sommaren 

Det har varit en stökig sommar med klotter och skadegörelse. Främst i början av sommaren. 

Ökad rondering på våra fastigheter. Inte mycket häng eller stök i övrigt.  

 

Remissyttrande Förslag till riktlinjer för brottsförebyggande rådet 

Carina går igenom remissyttrandet till förslaget till riktlinjer för brottsförebyggandet rådet. 

Inga synpunkter. Bra kommentarer som förtydligar inför kommande lagändring 2023.  

 

Återkoppling från mötet med stiftelsen nattvandring.nu 

Carina Karlund, Jennie Ronefors, Christer Karlsson KOF och Ann-Kristin Gunnarsson 

(ansvarig för nattvandring vid skolavslutning) har träffat nattvandring.nu och fått en 

genomgång på hur ett samarbete kan se ut. Vi bjuder in dem till Kultur och fritids 

föreningsträff i november. Finns intresse från föreningarna att nattvandra, arbetar vi vidare 

med konceptet.  

 

 



    

  

 

 

Höstens dialogmöten 

På grund av hög arbetsbelastning under hösten la Carina och Jennie förslag att endast 

genomföra ett av två planerade dialogmöten i höst (Ryssby och Ekebacken). Men eftersom 

medborgarlöftet säger fyra dialogmöten på ett år så backar vi och genomför båda som 

planerat. Ekebacken är planerat till oktober och Ryssby i november.  

  

Laget runt 

Tekniska förvaltningen: Det är mycket klotter. Får också mycket synpunkter kring belysning 

och växtlighet som ger skuggor och skapar otrygghet.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen: Haft mycket turister och det är roligt och ger mycket till 

kommunen, tyvärr har det även varit en del bekymmer med otillåten camping.  

Många besökare på Sunnerboskoj som ordnats runtom i kommunen och inne i Ljungby under 

sommaren. Arrangemanget riktar sig till barn och unga.  

 

Miljö- och byggförvaltningen: Hur hanterat vi nya avdelningen Stadsbyggnadskontoret i 

BRÅL? Bör ha en representant. 

Digital karta att använda i trygghets- brottsförebyggande arbetet? 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen: Jobbar med Rutin för kriser och svåra händelser.  

 

Socialförvaltning: Inget särskilt att rapportera. 

 

Kommunledningsförvaltningen: Den 13 oktober kommer MÄN och tar del två i utbildningen 

En kommun fri från våld med kommunen (tjänstepersoner och politiker). Minst en 

tjänsteperson och en politiker från varje förvaltning bör delta.  

 

Företagarna: Önskar och får återkoppling kring skadegörelsen i Ryssby och Bräkentorp som 

rapporterades om vid tidigare möte.  

 

Polisen: Inget ytterligare att rapportera. 

 

// Jennie Ronefors 

 
 


