Minnesanteckningar från Brottsförebyggande rådet 2020-02-27
Deltagare: Anders Karlsson Polisen, Emma Johansson Gauffin KS, Marcus Walldén Bun, Johan
Ederström KoF, Lars Nordqvist Soc, Frederik Svärd MoB, Jenny Wikby Bun, Gun Lindell TF, Christer
Jonasson TF, Anne Moilanen MoB, Peter Johansson Företagarna, Jennie Ronefors Klf, och Carina
Karlund Klf (§7-9).

Information från Polisen
Ingen ökning av brott mot person eller bostadsinbrott.
Fokus på att arbeta mot ungdomar och narkotika.
E4:an - mycket bra samarbete med Barslund, information och utbildning. En stöld på ett år.

Avstämning från Operativa Brål
Mycket stök och klagomål på A-traktorer. Buskörning, fortkörning och skjuter raketer när de kör.
Polisen och kommunen bjuder in till en träff med alla ungdomar och föräldrar där vi informerar om
trafikregler, vad som händer när man blir lagförd etc.

Uppföljning arbete med ungdomssituationen
Carina och Jennie har bjudit i rektorerna på högstadieskolorna och gymnasiet tillsammans med polis,
integrationssamordnare och soc för att gemensamt titta på problemet och för att hitta en metod att
jobba utifrån. Nytt möte bokat för att göra en kartläggning av problemen.

Uppföljning av kostnader för skadegörelse och klotter
Fått återkoppling från fastighetsavdelningen och parkavdelningen. Upplever att den inte är
heltäckande och efter diskussion svårt att se att vi kan få en heltäckande bild då vissa kostnader
belastar fastighet och vissa belastar verksamheten.
Hur ser det ut i övriga kommunen? Efter diskussion bestämdes att skicka ett brev till företagarna om
skadegörelse och klotter för att se hur stort problem är på andra håll i kommunen än den
kommunala verksamheten.

Förfrågan från Södertälje kommun angående krav på lagstiftning mot fyrverkerier
Diskussion om fyrverkerier och rådet menar att det är en politisk fråga och får lyftas i KS.

Information om arbete för att förebygga bedrägerier bland äldre
Polisen informerar om den nya typen av bedrägerier som riktar in sig på äldre. Förebyggande arbete
pågår bl.a. genom informationsmöten men tankar finns även på att ta hjälp av hemtjänstpersonal för
att nå ut till fler äldre.
Kommer att hålla ett stormöte med samtliga pensionärsorganisationer för att informera om
problemet.
Ser även en ökning av "falska" hantverkare.
Viktigt att hemtjänstpersonal bär sin legitimation väl synlig och också informerar äldre om vad de ska
titta på.

Information från nämnderna
Socialförvaltningen – Orosanmälningar ligger konstant.
Sexhandel - inga förebyggande åtgärder att sätta in just nu. Föräldraansvar.
Cykelkulturen bland unga är dålig. Föräldraansvar.
BUN – Vi har haft en del skadegörelse. Kommer en artikelserie kring hot- och våld i skolan.
Smålänningen har begärt ut vilka kränkningsärenden som handlar om hot och våld (2016 och

framåt).
Haft en incident på Sunnerbogymnasiet där en elev blev knuffad in i en glasruta. Kunde gått illa.
Rutorna kommer att förses med film för att minska risken för glaskross.
Behöver arbeta med narkotikasituationen. Ser gärna att Polisen går med knarkhundar och letar efter
narkotika på skolor.
Miljö o bygg – Vi får in klagomål på buller från A-traktorer på Oxtorget. Skickar det vidare till polisen.
Tekniska – Inget. Har en del att åtgärda som kom upp vid trygghetsvandringen. Ska byta till LEDbelysning. Få bättre ljusbild.
Kultur o Fritid – Upplevelse att det körs fort på gårdsgatorna i centrum. Enligt polisen är det svårt att
lagföra pga svårighet att mäta hastigheten (gångfart).
Företagarna – Undrar över brott hos företagarna. En del dieselstölder, annars ganska lugnt.
Kommunstyrelsen - Frågor kring "Barnens bästa gäller i Kronoberg". Jennie Ronefors informerar om
att arbetet fortgår. Polisen är med i arbetet.

Nästa sammanträde – 28 maj kl 13-15
Välkomna till nästa möte den 28/5 i Vidöstern, Kommunhuset.

Jennie Ronefors
Folkhälso- och friskvårdssamordnare

