
 

  

Minnesanteckningar 

 

 

 

 Brottsförebyggande rådet 
 

Plats och tid Fredag 18 november kl. 10-12 i Märtasalen 

 

Närvarande: Magnus Gunnarsson, Lars-Ove Johansson, Christer 

Jonasson, Nils-Göran Jonasson, Tomas Nielsen, Anna Aracsy, Johan 

Ederström, Christer Karlsson, Andreas Arvidsson, Roger Olsson, Peter 

Johansson Företagarna, Carina Karlund och Jennie Ronefors. 

  

Föregående minnesanteckningar 
Ordförande går igenom anteckningarna som därefter läggs till handlingarna. 

Information från Polisen, 25 minuter 
Roger Olsson, lokalpolisområdeschef ger aktuell information: 

• I december får lokalpolisområdet nio nya polisassistenter. De flesta kommer att 

arbeta inom områdespolisen. En ny grupp ska tillsättas som bygger på medarbetarnas 

önskemål om inriktning.  

• Polishuset byggs om. bl.a. nya omklädningsrum och duschar.  

• Lokalpolisområdet lånar ut utredare till Malmö. 

• Polisen har genomfört en medarbetardialog där man tillsammans tittat på lokal 

problembild och medborgarlöfte. Kommer att fortsätta fokus på det 

brottsförebyggande arbetet. 

• Brottsligheten totalt går ner. Det utförs färre brott men de brott som utförs är grövre. 

Färre men värre. När det gäller statistiken över brott i nära relation är ökningen 

relaterad till två enskilda individer. När det gäller inbrott i bostad så har antalet 

minskat jämfört med i fjol. Statistiken bifogas. 

Andreas Arvidsson, ny operativ samordnare i lokalpolisområdet, presenterar sig och sitt 

arbete: 

• Jobbar med lägesbild, vad vi ser framåt, närmaste veckorna.  

• Planerar mycket ihop med chef för områdespolisen.  

• Jobbar med underrättelser. Finns det ett överskott av resurser gäller det att styra dem 

rätt och titta på vad vi ska prioritera. Få in tänk att alla är områdespoliser i grunden. 

• Samlar in aktuell lägesbild från gruppcheferna varannan måndag. Sätter ihop 

gemensam lägesbild som presenteras på ledningsgruppens möte.  

• Har fått en ny krypterad chattfunktion som kan användas för att dela information 

mellan varandra. 

• Kompletterar även med information från Brottssamordningen (BSF). Skickar ut 

information (lägesbild) och analys en gång i veckan till hela Kronoberg-Kalmar. 

Stölder av katalysatorer har varit stort hela hösten.  

Presentation av Trygghetsundersökning 2022 
Ljungby kommun har återigen fått goda resultat i trygghetsmätningen. Kommunen är en av 

de tryggaste i södra Sverige. Dock är det fortfarande problem med att boende på 

landsbygden känner oro för att drabbas av inbrott. På landsbygden är även förtroendet för 



    

  

 

 

polisen sämre. Upplevelsen är att polisen inte bryr sig, vilket är något som polisen kommer 

att arbeta med för att ändra på. 

För mer information se presentationen från mötet. 

Återkoppling från dialogmöte i Ryssby 
På torsdagskvällen genomfördes ett dialogmöte om trygghet i Ryssby. Ca 25 personer 

närvarade och fick information om trygghetsmätningen, brottsstatistik och om hur 

kommunen och polisen arbetar för att öka tryggheten. De som deltog i mötet uppgav att det 

är tryggt att bo i Ryssby och att det inte finns några större problem med brottslighet eller 

otrygghet. 

Lägesbild 2022 
Jennie Ronefors presenterar de analyser vi fått från nämnder/förvaltningar. 

Alla har lämnat in svar, men omfattningen och innehållet skiljer sig åt. Vissa har redovisat 

förslag på lösningar, andra problemområden och någon statistik.  

 

Jennie konstaterar att vi behöver fundera på hur vi ska samla in informationen till nästa år så 

att vi får en problembild som går att jobba vidare med. 

 

Det som framkom svaren var dock att vi har problem med: 

- Skadegörelse/klotter (finns ett mörkertal i statistiken i och med att vaktmästarna på 

skolorna lagar en del själva och utan att anmäla till fastighetsavdelningen). Även 

anlagda bränder på senare tid. 

- Droger. Både bruk och försäljning. 

- Oro för bedrägeri 

- Ungdomar som är otrygga, utåtagerande, ohälsa 

 

 

Övriga frågor 
• Carina Karlund informerar om att Brål kommer att få en lite annan sammansättning 

from 2023. Bl.a. kommer hela presidiet i kommunstyrelsen och kommundirektören 

vara representerat. 
• Mötesdagar 2023 (10 februari, 12 maj, 15 september, 17 november). Carina skickar 

ur kalenderbokning till förvaltningarna är ledamöterna när dessa är utsedda. 
• En kommun fri från våld. Arbetet fortsätter med utbildningar. Tanken är att alla 

förvaltningar/nämnder ska involveras. 
• En vecka fri från våld – v. 47. Jennie Ronefors informerar om aktiviteter som 

genomförs i länet. 
 
// Carina Karlund 


