Minnesanteckningar från Brottsförebyggande rådet 2019-11-14
Deltagare: Lars-Ove Johansson, Magnus Gunnarsson (§7-11), Marcus Walldén Bun, Johan Ederström
KoF, Lars Nordqvist Soc, Frederik Svärd MoB, Anders Karlsson Polisen, Hans Sjöberg Polisen, NilsGöran Jonasson Bun, Christer Jonasson TF, Anne Moilanen MoB, Helena Persson KOF, Peter Hård
Företagarna, Jennie Ronefors Klf, och Carina Karlund Klf (§9-11).

Information från Polisen
Aktuell statistik
Kommunpolis Hans Sjöberg informerar om aktuell brottsstatistik. Mycket fin statistik.
Statistik 1 januari 2019-13 november 2019 (siffran inom parentes avser samma period 2018)
•
•
•
•
•

Stöld i villa: 14 (20)
Stöld i lägenhet: 3 (5)
Försök till stöld i villa: 3 (5)
Stöld i fritidshus: 26 (21)
Stöld i garage: 22 (33)

Fortfarande gäller det att det inte är några stölder kopplade till ombyggnaden av E4:an.
Övrigt från Polisen
Poliser från Lpo Ljungby skickas till Malmö för att stötta upp vid skjutningarna, och även till
utredningarna kopplat till skjutningarna.
Lokalt ökar drogerna i skolorna, polisen upplever att det ökat det senaste året, även skadegörelse
och förekomst av vapen.

Avstämning från Operativa Brål
Operativa Brål ser en ökning av droger och förekomst av vapen bland ungdomar och en ökning av
skadegörelse i samhället. Möte bokat för att mer strategiskt arbeta vidare med frågan.

Uppföljning av kostnader för skadegörelse och klotter
Punkten stryks från dagens möte då ingen har kommit in med uppgifter om kostnader för
skadegörelse och klotter. Påminnelse till nästa möte.

Återkoppling trygghetsmätning 6 november

Trygghetsvandring från Violen rondellen till Kvarteret fritiden. Cykelvägen mellan Maxi och Kvarteret
fritiden används flitigt, både som transportsträcka och som rekreations runda. Äldre armatur som ska
bytas 2021, ljuset är gult och lyser inte helt tillfredsställande. Några söndriga lampor som
rapporterats. Runt Ljungby Arena var två anmärkningar, ett hörn som var mörkt och där en lampa
kan avhjälpa det och en plats med dålig sikt, där en spegel bör sättas upp.

Återkoppling angående behov av trygghetsskapande åtgärder i centrum
Anders Karlsson återkopplade om trygghetsskapande aktiviteter i centrum, en punkt som även finns
med i det nya medborgarlöftet.
Diskussion kring hur man kan göra Järnvägsparken mer tillgänglig för alla. De röda stugorna, kan man
sätta dem i parken? Gatuavdelningen svarar att de är lätta att flytta om intresse finns. Bjuda inte till
samvaro genom ett kafé?

Medborgarlöfte 2020 och revidering av Samverkansavtalet 2019-2022
Hans och Jennie presenterar det nya medborgarlöftet för 2020. Under punkten Tryggt samhälle är
Bandidos borttagen då de flyttat från Ljungby kommun. Ny fokuspunkt är ungdomar och
droganvändning och förekomst av vapen bland ungdomar.

Förfrågan om bidrag till organisationen Samverkan mot brott (SAMBO) för arbete med
Grannsamverkan.
Ljungby Kommun har fått en förfrågan om bidrag till SAMBO. Brål beslutade att inte ge bidrag.
Organisationen stöttas av SKL och vi är en del av SKL så stöttning finns redan.

Information från nämnderna
Socialförvaltningen –
BUN – Upplever en oro kring droger och trygghet i skolan. Kommer jobba vidare med frågan och lyfta
arbete med värdegrundsfrågor.
Miljö o bygg – Får in en del synpunkter på skymmande häckar. Tillsammans med Tekniska
förvaltningen se över rutiner och riktlinjer kring detta. Kan inte prioritera nedskräpning pga hög
belastning av andra ärenden.
Tekniska – Belysningsplanen, sedan 2005, bör ses över, inte prioriterat just nu.
Kultur o Fritid – Har fått till sig att det är stökigt och otryggt uppe vid Klockaregårdsgatan.
Företagarna – Undrar över brott hos företagarna. En del dieselstölder, annars ganska lugnt.

Redovisning av trygghetsmätningen 2019
Trygghetsmätningen genomfördes av polisen under hösten, 15 augusti-7 oktober i år. En
svarsfrekvens på 64,1% i Ljungby. Vi ligger mycket bra till i mätningarna och Ljungby är en trygg plats
bo på. Mellan 84-87% har inte varit utsatt för något brott under året (beroende på om man bor på
landsbygd eller tätort). Oror för inbrott sjunker men är fortfarande lite hög, oron är högre än de
faktiska brotten. De svarande har även angett att bilar kör för fort och buskörning i centrum är ett
problem.

Nästa sammanträde – 27 februari kl 13-15
Välkomna till nästa möte den 27/2.

Jennie Ronefors
Folkhälso- och friskvårdssamordnare

