Minnesanteckningar från Brottsförebyggande rådet 2020-09-11
Deltagare: Magnus Gunnarson, Lars-Ove Johansson, Anders Karlsson, Polisen, Roger Olsson, Polisen,
Hans Sjöberg, Polisen, Marcus Walldén, Bun, Ulla-Britt Storck, KoF, Lars Nordqvist, Soc, Frederik
Svärd, MoB, Gun Lindell, TN, Nils Göran Jonasson Bun, Christer Jonasson TF, Anne Moilanen MoB,
Joakim Sandström, Centrumföreningen, Jennie Ronefors, Klf, och Carina Karlund, Klf.

Avtackning och välkomnande
I samband med dagens möte avslutar Anders Karlsson sitt uppdrag som vice ordförande i
Brottsförebyggande rådet i Ljungby. Magnus Gunnarsson tackar Anders för hans engagemang och
arbete med brottsförebyggande frågor och välkomnar den nye lokalpolisområdeschefen Roger
Olsson till rådet.

Information från Polisen
Hans Sjöberg presenterar inbrottsstatistiken och konstaterar att antalet inbrott i villor ligger något
högre än i fjol vid samma tid (18) men att antalet inbrott under 2019 var rekordlåga. Antal inbrott i
fritidshus minskar vilket är positivt. När det gäller inbrott i källare/förråd hade vi en ökning under
sommaren. Totalt handlar det om 94 inbrott jämfört med 76 året innan. Flera inbrott har dock skett
samma helg och i fastigheter intill varandra. Brotten är troligen begångna av unga personer boende i
kommunen.
Utfallet av projekt Lagandan är fortfarande gott. Entreprenörens arbete för att skydda projektet mot
skadegörelse, stöld och inbrott har inneburit att antalet inträffade händelser kunnat reduceras till 3
varav enbart 1 gäller Barslund.
Polisen presenterar även statistik på skadegörelse på skolor. Den visar att skadegörelse och klotter
ökat under sommaren. Troligen en effekt av att fler hemestrat och att det varit ett ökat häng på
skolorna. Brottsförebyggande rådet diskuterar hur skadegörelse kan förebyggas genom att bl.a.
bygga så att det finns en naturlig överblick kring fastigheterna. Rådet konstaterar också att det är
viktigt att fastigheterna hålls i ordning och att klotter tas bort så snart som möjligt för att inte inbjuda
till ytterligare skadegörelse.

Information om det brottsförebyggande arbetet och återkoppling från sommaren
A-traktorer
Polisen har genomfört aktiviteter kopplade till Oxtorget för att stävja buskörningen och störningarna
där. Kommunpolisen har även genomfört samtal med totalt 12 ungdomar och deras vårdnadshavare
angående körning med A-traktorer. Dessa möten har varit positiva. I början av sommaren skickades
ett brev till samtliga ägare till A-traktorer med information från Polisen och kommunen.

Källarinbrott
Med anledning av inbrotten i källarförråd kommer Hans Sjöberg och Carina Karlund att träffa
fastighetsägare (ägare till hyresfastigheter) och informera om brottsförebyggande åtgärder.

Social oro
Operativa Brål har under en längre tid uppmärksammat att det förekommer ökad skadegörelse,
klotter, störningar av ungdomsgrupper, nedskräpning, narkotikaförsäljning, konflikter. Det finns en
oro för vad detta ska föra med sig och att det ska växa till mer uttalade gängbildningar och
intressekonflikter. Det är dock oklart vilka individerna är som ligger bakom detta. Det kan vara
ungdomar men det skulle även kunna vara unga vuxna.

För att göra något när det gäller skadegörelsen på t.ex. skolor har Operativa Brål initierat fysiska
rundvandringar på skolorna för att identifiera möjliga åtgärder för att minska möjligheten till att begå
brott. Operativa Brål har även haft möten med företrädare för ICA Maxi för att diskutera möjliga
åtgärder för att minska häng och brottsförebyggande aktiviteter i och i närheten till butiken.
Operativa Brål följer läget kontinuerligt men ser att det är viktigt att en kartläggning görs för att
identifiera vilka det är som skapar den sociala oron för att rätt åtgärder ska kunna vidtas.

Presidiemöte om brottsförebyggande frågor 23 september
För att diskutera möjliga förvaltningsövergripande åtgärder och hur en kartläggning av vilka det är
som skapar den sociala oron föreslår Magnus Gunnarsson att Brottsförebyggande rådet bjuder in till
ett presidiemöte den 23 september. De presidier som bjuds in är kommunstyrelsen, kultur- och
fritidsnämnden, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Uppföljning av kostnader för klotter och skadegörelse
Det är idag svårt att få en god överblick av hur stora problem vi har med klotter och skadegörelse.
Detta eftersom allt inte rapporteras till Operativa Brål men också för att kostnaderna inte alltid
bokförs i sin helhet. T.ex. rapporterar sällan skolornas vaktmästare den tid de lägger på att lagning,
sanering etc. Detta göra det svårt att motivera förebyggande åtgärder.
Brottsförebyggande rådets representanter får i uppdrag att ta upp detta med sina förvaltningar.
Magnus Gunnarsson tar upp frågan med kommundirektören.

Information från nämnderna
Socialförvaltningen – Har en fortsatt hög andel orosanmälningar.
BUN – Finns en oro över narkotikasituationen och önskar mer åtgärder från Polisens sida. Jobbar
med Barnens bästa i Kronoberg och är där tacksam för att kommunpolisen är aktiv i styrgruppen.
Miljö o bygg –
Tekniska –
Kultur o Fritid –
Centrumföreningen –

Nästa sammanträde
Välkomna till nästa möte den 12 november kl. 13-15.

Carina Karlund
Säkerhetschef och samordningar för Brottsförebyggande rådet

