Minnesanteckningar från Brottsförebyggande rådet 2019-09-05
Deltagare: Lars-Ove Johansson (Ordförande § 1-6) TF, Magnus Gunnarsson (ordförande §7-10),
Marcus Walldén Bun, Johan Ederström KoF, Lars Nordqvist Soc, Tomas Nielsen MoB, Rut Björkström
Centrumföreningen, Hans Sjöberg Polisen, Nils-Göran Jonasson Bun, Sylve Wiik TF, Anne Moilanen
MoB, Jennie Ronefors Klf, och Carina Karlund Klf.

Information från Polisen
Aktuell statistik
Kommunpolis Hans Sjöberg informerar om aktuell brottsstatistik.
Statistik 1 januari 2019-5 september 2019 (siffran inom parentes avser samma period 2018)
•
•
•
•
•

Stöld i villa: 12 (19)
Stöld i lägenhet: 3 (1)
Försök till stöld i villa: 3 (5)
Stöld i fritidshus: 23 (19)
Stöld i garage: 18 (30)

När det gäller stölder kopplade till ombyggnaden av E4:an har det sedan byggstarten den 1 april fram
till 19 juli inte rapporterats någon stöld. Arbetsfordonen är parkerade på uppsamlingsplatser och
tömda på diesel inför helger.
Övrigt från Polisen
Trafiksituationen vid ombyggnaden har varit relativt lugn, inte mycket olyckor och inte heller så
mycket ökad trafik på andra vägar.
Återigen lyfts störningar i Centrum kvälls- och nattetid av A-traktorer.

Avstämning från Operativa Brål
Under våren har kommunen på försök haft ett Operativt Brå som arbetat efter metoden EST (effektiv
samverkan för trygghet) och som träffats 30 minuter varannan vecka. Ledningsgruppen har beslutat
att arbetet enligt EST ska fortsätta. Operativa Brå träffas jämna veckor, tisdagar 10-10.30. Ärende
anmäls innan till någon av deltagarna, blankett finns.

Ökande problem med skadegörelse och klotter
Kommunen har under året märkt ett ökande problem med klotter och skadegörelser. Det går åt
mycket pengar och många timmar till att städa och sanera. Det finns ett behov av att kunna följa upp
vart och när skadegörelsen sker och vad den kostar. Det finns idag inget enhetligt sätt att följa upp,
Fastighetsförvaltningen har ett system, Pytagoras som i framtiden kan vara ett alternativ för
uppföljning.
Till nästa möte: Gör en manuell kartläggning, en lägesbild av kostnader för skadegörelse hittills i år.

Information angående utvärdering händelsen på Sunnerbogymnasiet 10 juni

Händelsen i samband med en av studenterna ordnade aktivitet utvärderas av
blåljusorganisationerna. Larmet gick snabbt och det tog 12 minuter från larmet till ambulansen var
tillbaka på sjukhuset.
Dock larmade SOS inte enligt PDV (pågående dödligt våld), en funktion som larmar även
räddningstjänsten till platsen, och då startades inte heller kommunens krisledning.
Krisledningen på Sunnerbogymnasiet fungerade mycket bra.

Återkoppling till presidierna om vad man har ansvar för i sådana här situationer.

Plan för trafikmätning enligt medborgarlöftet
Christer Jonasson, gatuchef redovisade trafikmätning på kommunala vägar för året. Minst tre
mätningar per år ska göras och just nu mäts det på Ringvägen i Lagan. Enligt Christer upplevs
hasigheten högre än den faktiskt är vid mätning. Gasa på låg växel, dålig ljuddämpare eller snabb
acceleration ger intrycket av hög fart.

Problem med alkoholförtäring i centrala Ljungby
Under sommarmånaderna har det varit stort häng med kända och några okända missbrukare i
Järnavägsparken och mittemot vid parkeringen.
Det är enligt ordningsstadgan förbjudet att dricka i centrum, dessutom är det mycket otrevligt och
ger en otrygghetskänsla. Ofta drar det också till sig nya personer.
Parkavdelningen har fått ge upp vissa av sina planteringar då personerna urinerar i rabatterna och
gör det omöjligt att arbeta och ta hand om växterna.
Brål beslutar att skriva en skrivelse till polisen (att: Anders Karlsson) angående problemet med
onyktra personer i centrum, då Brål upplever att det är ett stort problem.

Information från nämnderna
Socialförvaltningen – Många barn upplever sig som ensamma
BUN – Politiken kommer ge tjänstemän på förvaltningen i uppdrag att jobba för en tryggare skola,
kan det vara kameraövervakning eller annan insats som behövs.
7:e klassare får information från Blåljusmyndigheten. Upplevs som mycket positivt.
En insats som gjort skillnad för barn i skolan är Basgrupper (som infördes förra läsåret) som först
upplevdes som styrande men som efter hand nu upplevs positivt, att arbeta inkluderande, alla får
vara med och har en lekkompis.
Centrumföreningen – Mörkt i centrum
Miljö o bygg Tekniska – Stöld av växter i planteringar, främst i Lagan.
Kultur o Fritid Polisen – Polisen centralt bjuder in partierna till samtal och samarbete kring gängkriminalitet. Vill
också lyfta att vårt arbete med Barnens bästa i Kronoberg gäller! med tidiga insatser främjar det
brottsförebyggande arbetet.

Övriga frågor
Uppföljning rökförbud på allmän plats – verksamheterna har inte fått till sig några större problem
med det nyligen införda rökförbudet dock upplever ägaren till Havanna att många nu sitter i
möblerna utanför hans butik och röker Dessutom fimpar man i planteringen utanför Rosegarden som
befarat.
Anmälan till redovisning av barn och ungdomsenkäten 24 september - Den 24 september klockan
13-15 Strålforssalen, Garvaren , redovisas Ljungbys resultat. Enkäten genomfördes hösten 2018 på
alla elever i årskurs 5, 8 och 2:an på gymnasiet. Anmäl er till Jennie Ronefors.
Datum för trygghetsvandring från Maxi till Sunnerbohallen – 6 november klockan 16.00. Carina
skickar ut info till deltagarna.
Förslag på datum för nästa års BRÅL: 27/2, 28/5, 10/9, 12/11 – Fastställdes

Nästa sammanträde – 14 november kl 13-15
Välkomna till nästa möte den 14/11, lokal Bolmen.

Jennie Ronefors
Folkhälso- och friskvårdssamordnare

