Minnesanteckningar från Brottsförebyggande rådet 2021-02-19
Deltagare: Lars-Ove Johansson TN, Roger Olsson, Polisen, Hans Sjöberg, Polisen, Marcus Walldén,
Bun, Johan Ederström, KoF, Daniel Svensson, Soc, Frederik Svärd, MoB, Anne Moilanen, MoB,
Christer Jonasson TF, Ing-Marie Byström, KoF, Nils-Göran Jonason, Bun, Greger Larsson Soc, Rut
Björkström, Centrumföreningen, Peter Johansson, Företagarna, Jennie Ronefors, Klf, och Carina
Karlund, Klf.

Föregående mötesprotokoll
Utskickat, finns i team. Inga kommentarer och läggs till handlingarna

Information från Polisen
Roger informerar om Lpo Ljungby, en bra och välfungerande polisverksamhet. Nya poliser, poliser
som väljer att komma tillbaka till yrket och låga sjuktal. Fokus på det brottsförebyggande arbete.
Hans Sjöberg presenterar den efterfrågade statistiken för 2020 och jämförelse med 2019
- inbrott i företag, som ligger väldigt lågt. Inte heller ökat från 2019. Ser bra ut, även om varje inbrott
är ett för mycket
- våld i nära relationer för 2020 har ökat markant för misshandel mot kvinna (närstående/parrelation)
jämför med 2019. Övriga brottskoder ligger i samma nivå som 2019. Greger Larsson kommenterar att
det är det samma som de ser inom socialförvaltningen.
Bifogar statistiken i anteckningarna.
Ökning av dieselstölder i början på året. Fortfarande fin statistik på ombyggnaden av E4:an.

Drogtestning av skolungdomar
Birgitta Bergsten (BUN) redogjorde för ärendet med testning och samarbetet med Regionen och
Primärvårdens hälsoenhet. Tyvärr har kommunen och regionen samma syn på uppdraget och
tillgängligheten av testning. Hälsoenheten finns i Ljungby varannan torsdag, återkoppling sker via
skolpersonal till vårdnadshavare. Skolan anser att det är för sällan som testning sker och att
återkoppling bör ske från testande personal då vårdnadshavare ofta har många frågor.
Om socialförvaltningen utför testning skulle kostnaden kunna medföra att det blir olika hur frekvent
man väljer att testa utifrån vilken skola som elever går på. Ett test är av stort värde för att kunna föra
en dialog kring droger med ungdomen och dess vårdnadshavare.
Förslag att detta lyfts på en presidieträff med BUN/SOC/KOF för att sedan kunna föra dialog med
Regionen på politisk nivå.

Information om ”Uppdrag att se över möjligheterna till kameraövervakning vid våra
skolor”
Det finns två uppdrag kring kameraövervakning som kommit in från politiken, ett på tekniska
förvaltningen, till fastighetsavdelningen och ett på Kommunledningsförvaltningen och det handlar
om att utreda möjligheterna för att sätta upp kameror på skolor. Hänsyn ska tas till gdpr, vad man
ska göra med materialet och vad syftet med övervakningen är.
Information och diskussion om ”Uppdrag att kartlägga, samordna och följa upp

nämndernas arbete med brottsförebyggande arbete med fokus på ungdomar”
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag kartlägga det brottsförebyggande arbetet enligt
ovan. Behöver hjälp av förvaltningarna att snäva in uppdraget och för att kunna kartlägga arbete
utöver det som ingår i grunduppdraget. Hur detta ska göras diskuterades på mötet, men

ledamöterna behöver tid för att prata om detta inom respektive förvaltning/nämnd. Frågan tas upp
igen vid nästa Brål.

Remiss Översiktsplan Ljungby kommun
Jennie och Carina har uttalat sig för BRÅLs räkning kring översiktsplanen. Aspekten trygghet och
säkerhet är tydlig vilket ses som positivt.
Redovisning av de punkter som vi vill skicka med kring översiktsplanen godkändes.

Bidrag till Grannsamverkan?
Förfrågan från Stöldskyddsföreningen om bidrag till material kring Grannsamverkan.
Vi har stor hjälp av materialet och ser att det är av värde att det går att beställa uppdaterat material.
Vi anser att 5 000 kr är en rimlig summa för det arbetet som görs i föreningen. BRÅL beslutar att
bidra med 5 000 kr till grannsamverkan.

Information från nämnderna
Socialförvaltningen – Stor andel orosanmälningar, de flesta kopplat till brister i föräldraskapet. När
skolan och fritiden inte är som vanligt märks det, många unga far illa.
Väktare som ronderar på boenden centralt i Ljungby, då det var en del stök.
BUN – Vi vet inte hur stort kunskapstappet blir i covid, men vi kommer få leva med en
utbildningsskuld en tid fram över. Viktigt att se signaler och stötta upp där det går.
Miljö o bygg – Detaljplanen för Loket är antagen. Översiktsplanen är på väg ut på remiss.
Tekniska – Oro kring ungdomar som leker på isen på ån.
Kultur o Fritid – Barn och unga i fokus. Har hela tiden försökt och försöker ställa om och inte ställa in,
då man vet hur viktigt verksamheten är för barn och unga. Under två veckor i februari har det funnits
en dörrvakt på biblioteket, för att besökare inte kan respektera regler som satts upp för att minska
smittspridning.
Centrumföreningen –
Företagarna –

Nästa sammanträde
Välkomna till nästa möte den 28 maj kl. 10-12.

Jennie Ronefors
Folkhälsosamordnare

