Minnesanteckning Brottsförebygganderådet 2019-02-28
Närvarande tjänstgörande ledamöter: Magnus Gunnarsson (Ks), Lars-Olof Johansson (Tk), Fredrik
Svärd (MoB) Johan Ederström (KoF), Håkan Bengtsson (Soc), Marcus Walldén (BuN).
Övriga närvarande: Hans Sjöberg (polisen), Johan Eriksson (polisen), Ruth Björkström
(Centrumföreningen), Gun Lindell (Tk) Tomas Nielsen (MoB), Helena Persson (KoF), Greger Larsson
(soc) (till punkt 5), Carina Karlund (Klf), Jennie Ronefors (Klf),
Föregående möte minnesanteckningar
Minnesanteckningarna gås igenom och läggs till handlingarna. Jennie återkopplade kring klotter och
om laglig klottervägg är ett sätt att förhindra olagligt klotter. Få forskningsrapporter i ämnet. Det
finns både förespråkare för laglig klottervägg och de som upplever att klotter ökar med den samma.
Tydligt är att det är många insatser tillsammans leder till minskat klotter, så som snabb sanering,
försvåra genom belysning och samverkan i bostadsområden bland annat.
Information om samverkansöverenskommelse 2019–2022 och medborgarlöfte 20192010
Genomgång av samverkansöverenskommelsen och medborgalöftet.
Godkännande av Handlingsplan för Brottsförebyggande arbete 2019–2022.
Handlingsplanen godkändes.
Information från polisen
Gynnsamt läge i Lpo Ljungby. 150 nya ärenden (jämfört med 300-400 tidigare) jobbat ikapp och inga
ärende är äldre än 2018.
Ombyggnad av E4:an – Projekt Lagandan, samarbete för att förhindra brott och stölder.
Ombyggnad av E4:an kommer också troligen öka trafiken på gamla E4:an, även om inte trafiken leds
om, då förare väljer den då de kan köra hela tiden i stället för att stoppas upp av byggtrafiken.
Vattenskoter möte med sjöräddningssällskapet. Det är bara lagligt att köra skoter i farleden i Bolmen,
längs färjelinjen. Svårt att komma åt buskörningar, inga sjöpoliser i Lpo Ljungby, kustbevakningen kan
bistå. Men kommer att satsa mest på informationskampanjer. Att stoppa beteendet istället för att
straffa. Bjudit in till Sjöriket Bolmen för att samarbeta med kommunerna runt Bolmen.
Utbildning i Brottsförebyggande arbete
Agnes Ysander från Länsstyrelsen Kronoberg utbildar oss i Brottsförebyggande arbete.
Bildspel bifogas minnesanteckningarna. Strategiska brott – information på nästa Brål.
Information från nämnderna
Miljö och Bygg: Socialnämnden: Många orosanmälningar hittills i år. Positivt med arbetet enligt modellen Barnens
bästa i Kronoberg gäller!
Tekniska nämnden: Parkeringsförbud infört på området Rosendal.

Barn- och utbildningsnämnden: Arbetar med tryggheten på skolorna.
Kultur- och fritidsnämnden: Centrumföreningen: Övriga frågor
Yttrande angående detaljplan kv Läkaren och Björnen 1 – Haraberget. Se bifogad presentation.
Ansökan om pengar för brottsförebyggande arbete. Ljungby kommun söker 25000:- från
Länsstyrelsen för arbete med doping i samarbete med Sunnerbogymnasiet. Föreläsning för alla
elever i åk 1 och 2 om doping, kroppshets och osunda kroppsideal.
Var rädd om dig vi bryr oss! 12 juni vid studenten delar kommunen ut vatten till alla studenter. Ett
projekt i samverkan med Livsstil Kronoberg.
Carina informerar om ny kamerabevakningslagen. Utbildning 26/4 kl 9-12 i Älmhult. Stefan Lehr och
Carina Karlund deltar.
Bråls möten bokas framöver genom kalenderbokningar i outlook.
Magnus: Matvagnen bakom Astrad och Götrad. Vad gäller angående det utifrån ordningsföreskriften,
tillstånd hos Polisen.
Nästa möte
16 maj, 13-15 Lokal: Bolmen.

// Jennie Ronefors

