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Information från Polisen
Aktuell statistik
Kommunpolis Hans Sjöberg informerar om aktuell brottsstatistik. Antalet stölder och inbrott från
bostäder har näst intill halverats jämfört med i fjol.
Statistik 1 januari 2019-16 maj 2019 (siffran inom parentes avser samma period 2018)
•
•
•
•
•

Stöld i villa: 8 (14)
Stöld i lägenhet: 1 (1)
Försök till stöld i villa: 1 (1)
Stöld i fritidshus: 6 (12)
Stöld i garage: 8 (15)

När det gäller stölder kopplade till ombyggnaden av E4:an har det sedan byggstarten den 1 april inte
rapporterats något.
Polisens förundersökningsledare (10 i Ljungby) har en belastning som ligger i balans vilket innebär att
de kan ta tag i nya ärenden så snart de dyker upp och inte behöver lägga ärenden på vänt.
Företagarna undrar om det finns statistik även för företagen i Ljungby. Polisen meddelar att de kan ta
fram detta till nästa möte.
Projekt E4 Lagandan
Polisen har fått 100 000 kronor till ett brottsförebyggande projekt som ska pågå under hela den tid
som ombyggnaden av E4:an pågår. Projektet genomförs i samarbete med Trafikverket, Barslund,
länsstyrelsen och kommunen. Arbetet går ut på att genom bl.a. utbildning och information öka
medvetenheten kring hur brott kan förebyggas men också om bättre övervakning och
stöldskyddsmärkning av stöldbegärliga maskiner.
Genom projektet erbjuds även företag i Ljungby utbildning eftersom det finns en risk att den
brottslighet som drabbar vägbygget också drabbar kommunens företag. Planering av riktad
utbildning i höst görs i samarbete med näringslivsavdelningen.
Trafiksituation ombyggnad E4:an
Polisen uttrycker en oro för att antalet olyckor på E4:an ska öka i samband med ombyggnaden.
Trafikverket har valt att stänga av delar av vägbanan och sänka hastigheten i stället för att leda om
trafiken. Med en hög trafikintensitet under sommaren och otåliga trafikanter kan detta leda till fler
olyckor.
Polisen kommer att bjuda in till möte med Trafikverket om trafiksituationen och kommer till detta
möte även bjuda in representanter från kommun och räddningstjänst.

Övrigt från Polisen
Polisen informerar om att ett första möte om Båtsamverkan har hållits i kommunen. Flera båtklubbar
visade intresse för modellen som är ny i inlandet. Sedan tidigare finns dock Båtsamverkan på flera
ställen utmed kusten.
Polisen informerar också om att det finns många oklarheter kring inbrottet på Sunnerbogymnasiet.
Vidare är de förvånade över att det inte kommit in mer tips kring den senaste skadegörelsen på
Kungshögsskolan.
Rådet diskuterar möjligheten med kamerabevakning men konstaterar att det framförallt kanske
behövs andra insatser. Nils-Göran Jonasson lyfter att det till exempel behvös bättre rutiner kring
informationsöverföring från tekniska förvaltningen som förvaltar kommunens fastigheter och
verksamheterna när en fastighet blir vandaliserad. Andra åtgärder som lyfts är satsning på belysning
för att öka tryggheten och minska möjligheten till att begå brott.

Avstämning från Operativa Brål
Under våren har kommunen på försök haft ett Operativt Brå som arbetat efter metoden EFT (effektiv
samverkan för trygghet) och som träffats 30 minuter varannan vecka. Carina och Jennie redovisar
vad det är för typ av ärenden som rådet hanterat. Båda är överens om att gruppen fyller en funktion
och får medhåll från Polisen angående detta.
I juni ska kommunens ledningsgrupp fatta beslut om Operativa Brå ska fortsätta.

Synpunkter från Polisen angående nattvandring skolavslutning 2019
Hans Sjöberg för fram Polisens synpunkter på att kommunen inte har personal (fältare) som arbetar
under skolavslutningskvällen.
Greger Larsson svarar att kommunen inte har några fältassistenter utan att det tidigare varit
behandlare som fältat vid vissa tillfällen. Förvaltningen har utvärderat nyttan av fältningen kontra
kostnaden och kommit fram till att det inte är rätt sätt att använda resurserna. Detta är motiveringen
till att man sagt nej till fältning på skolavslutningen.

Plan för trafikmätning enligt medborgarlöfte
I kommunens medborgarlöfte står det att kommunens fartkamera ska ställas ut på tre platser i
kommunen varje år och att en plan för hur kameran ska användas ska tas fram. Eftersom detta rör
kommunala vägar men även Trafikverkets vägar (där kommunen behöver deras tillstånd för att sätta
upp kameran) behöver frågan hanteras av gatuavdelningen. Sylve Wiik tar med sig frågan till
gatuchef Christer Jonasson.

Information från nämnderna
Barn- och utbildning
Drogsituationen är allvarlig. Önskemål finns om att använda hundar för att söka igenom skolor.
Information behöver gå ut till vårdnadshavare inför terminsstart om att skolan i samarbete med
polisen kan använda sig av hundar för att söka efter droger.
Ombyggnaden av E4:an kommer att påverka trafiksäkerheten för eleverna i bl.a. Lagan när trafiken
leds om via samhället. För att ta sig från västra sidan av Lagan till Åbyskolan måste eleverna korsa

Storgatan. Marcus Walldén betonar att det är viktigt att det finns flaggvakter på plats om ser till att
barnen kommer säkert över vägen.
Miljö- och bygg
Nämnden tar ett omtag kring ärendet med uppställda skrotbilar i Össjö. Handräckning från
Kronofogdemyndigheten har begärts.
Tekniska
Ekebackenskolans vindskydd på andra sidan Söderleden har blivit förstört genom att ungdomar varit
där och både vandaliserat och eldat. Sylve Wiik informerar om att parken beslutat att ta ned
vindskyddet och ge eleverna på Sunnerbogymnasiets byggprogram i uppdrag att bygga ett nytt.
Vindskyddet och grillplatsen är uppskattat av skolan och används flitigt. Det är därför viktigt att det
byggs upp igen.
Sylve Wiik informerar om att det från och med 1 juli är förbjudet att röka på vissa offentliga platser
som t.ex. lekplatser, busshållplatser och uteserveringar. Tekniska förvaltningen har blivit kontaktad
av krögare som vill ha tillstånd att placera askkoppar utanför uteserveringarna och tekniska nämnden
ska ta beslut i frågan.
Sylve Wiik informera också om att klottret har ökat överlag och att en skräpmätning som gjordes
2018 visar att 90 procent av allt skräp i stan består av fimpar.
Centrumföreningen
Centrumföreningens medlemmar tycker att det är mörkt i centrum. Upplevelsen är att de lampor
som finns sitter väldigt högt upp och inte ger rätt ljus för att skapa trygghet och attraktivitet.
Kultur- och fritidsförvaltningen
Fritidsgården är öppen till midnatt på skolavslutningskvällen. Helena Persson säger att om det är llite
att göra på fritidsgården så kan personalen gå ut på stan, men fritidsgården kan inte stänga.
Sunnerboskoj för barn i åldern 7-15 år kommer att genomföras även under denna sommaren.
Johan Ederström framför ett förslag om att göra en trygghetsvandring i Kronoskogen. På mötet lyfts
också att området mellan ICA Maxi och Ljungby Arena är mörkt. Ett förslag är att genomföra en
trygghetsvandring där man går från ICA till Ljungby Arena och sedan vidare in i Kronoskogen.
Johan får i uppdrag att kolla av med kultur- och fritidsförvaltningen vilka från förvaltning som kan
vara med på en trygghetsvandring.
Socialförvaltningen
Antalet barn i kommunen som på något vis är aktualiserade i ärenden hos socialförvaltningen är
högt. Enligt senaste uppgifterna handlar det om vart 5:e barn/ungdom. Förvaltningen kan se en tydlig
trend att antalet individer som aktualiseras ökar men har inte några konkreta svar på varför. Rådet
diskuterar att en anledning kan vara att vi är duktiga på att göra orosanmälningar. En annan
anledning kan vara att vi har en kultur som innebär att vi hellre anmäler än att ge mellanmänskligt
stöd.
Greger Larsson informerar om den ekonomiska situationen som kommer att innebära att
förvaltningen kommer att vara tvungna att gå igenom ett stålbad. Det här kommer att få
konsekvenser och skapa en oro både internt i organisationen och i samhället.

Övriga frågor
Utdelning av vattenflaskor till studenter

Liksom tidigare år delar kommunen ut vatten till alla elever som tar studenten vid
Sunnerbogymnasiet och Ryssbygymnasiet. Jennie behöver hjälp med utdelningen. Den som kan ställa
upp ett par timmar anmäler sig till henne via mejl eller telefon.
Skriften Förebygga suicid i fysisk miljö
En viktig del i suicidpreventivt arbete handlar om att minska tillgänglighet till medel och metoder för
självmord. I det ingår att skapa fysiska miljöer som främjar trygghet och försvårar för människor att
ta sitt liv. Med denna skrift vill Sveriges Kommuner och Landsting inspirera kommuner till att i större
utsträckning beakta suicid i planeringen av den fysiska miljön
Broschyren finns att beställa eller ladda ner: https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/forebygga-suicid-ifysisk-miljo.html
Ny webb om hot och hat mot politiker
Det finns en ny webbsida med information om hur man hanterar hot och hat mot politiker:
https://www.tystnainte.se/https://www.tystnainte.se/
Bandidos i Lagan
Magnus Gunnarsson informerar om att kommunen köpt den fastighet som Bandidos i Lagan hyr och
skälen till detta. Polisen kompletterar med information kring hur de arbetar med den här typen av
kriminella grupper.
Nästa möte
Torsdag 5 september kl. 13-15 i konferensrum Bolmen, kommunhuset.
Carina Karlund
Säkerhetssamordnare

