Minnesanteckningar från dialogmöte i Lagan 20 november 2017
Från Ljungby kommun deltog: Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson och
säkerhetssamordnare Carina Karlund. Från Polisen deltog: Kommunpolis Hans Sjöberg och
kriminalchef Frederik Svärd.
Ca 20 personer från Lagan med omnejd deltog i mötet som hölls i Åbyskolans matsal.

Inledning
Mötet inleddes med information om den årliga trygghetsmätning som Polisen och kommunen
genomför. I undersökningen får totalt 900 personer svara på olika frågor om trygghet och otrygghet
samt om de utsatts för olika typer av brott. Eftersom de siffror som fanns att tillgå vid dialogmötet
var från 2016 gick kommunen och polisen inte igenom resultatet. Dock konstaterades att det vid
mätningen hösten 2016 fanns en otrygghetskänsla bland boende på landsbygden som främst
berodde på rädsla för inbrott. Detta var också avgörande för att kommunen och polisen bestämde sig
för att genomföra dialogmöten om trygghet på landsbygden under 2017 och 2018.

Information från polisen
Hans Sjöberg informerar om aktuell brottsstatistik. Sedan maj 2017 har polisen fått in anmälan om 23
fullbordade villainbrott i hela kommunen. Han berättar vidare att inbrotten har minskat och att
risken att bli utsatt för oprovocerat våld näst intill är obefintlig. Det finns ingen anledning att vara
orolig för att gå ut på kvällen någonstans i Ljungby kommun.
Hans Sjöberg berättar också om kommunpolisens roll att vara en kontakt för medborgarna in till
polisen och att han arbetar med brottsförebyggande arbete och samarbetar med såväl kommun som
civilsamhälle.
Frederik Svärd som leder utredningsverksamheten i Lokalpolisområde Ljungby berättar att
bostadsinbrotten minskat oerhört, mycket tack vare gränskontrollerna. Av de inbrott som görs står
utländska ligor för hälften och det som de är ute efter är elektronik, smycken och kontanter. Sådant
som är lätt att avyttra.
Lokalpolisområde Ljungby är bland de bästa i landet när det gäller utredningsverksamhet. 48 procent
av alla ärenden som utreds lämnas till åklagare.
Frederik Svärd varnar för att lägga ut semesterbilder på sociala medier eftersom tjuvarna bevakar
sådana forum. Han pratar också om vikten av att märka stöldbegärlig egendom så att polisen kan
hitta målsägaren när de hittar tjuvgods.
När det gäller Lagan berättar Polisen att de brott som genomförs oftast är så kallade genomfartsbrott
t.ex. kapellskärningar vid Laganrasten. I övrigt är det lugnt och tryggt i Lagan.

Gruppdiskussion
Deltagarna på mötet diskuterade i grupp vilka områden som de tycker att Polisen och kommunen ska
prioritera för att öka tryggheten i Lagan med omnejd. De lämnade även förslag på åtgärder för att
öka tryggheten.

Områden som enligt deltagarna bör prioriteras:
•
•
•
•
•
•

Stölder och inbrott
Narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet
Trafikbrott
Otrygga miljöer t.ex. gångvägen runt sjön
Social oro
Klotter och vandalisering

Kommentarer och förslag på åtgärder:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det behövs bättre belysning vid LAIK-lokalen, torget, den intilliggande parken och
miljöstationen. Områdena känns otrygga.
Det finns en stor oro för vad trafikomläggningen genom Lagan under ombygganden av E4:an
kommer att föra med sig. Många barn måste ta sig över Storgatan för att komma till och från
skolan. Vid omläggningen kommer trafiken att öka och det kommer även bli en hög andel
tung trafik på vägen. Detta gör att olycksrisken ökar.
Bygg ut Västergatan så att tung trafik kan ledas utanför centrala Lagan.
Trafikverket har inte ritat i nya övergångsställen efter att de asfalterat om Storgatan.
Behöver göras omgående.
Polisen måste bli mer synlig och cirkulera i Lagan både dag och nattetid.
Belysningen på vägen mot Rydaholm, vid Hulie, behöver bli bättre. Där är väldigt mörkt vilket
gör vägen otrygg för den som går eller cyklar.
På vägen från Hembygdsgården mot Lagantextil har trafikverket tagit ner belysningen. Den
belysningen vill vi ha tillbaka. Det skulle skapa trygghet.
Det behövs ett staket som skiljer cykelvägen från ån. Det har tyvärr inträffat incidenter där
cyklister åkt ner i ån. Ett staket skulle göra vägen säkrare.
Förslag: satsa på solcellslampor för att förbättra belysningen i Lagan.
Förslag: satsa på mer trafikundervisning i skolan så att barnen lär sig gå och cykla i trafiken på
ett säkert sätt.
Förslag: Undersök möjligheten att få Trafikverket att sänka hastigheten på Storgatan till 40
km/h.

// Carina Karlund

Kommentarer om åtgärderna
Efter kontakt med gatuchef Christer Jonasson har jag (Carina Karlund) följande information att ge
angående några av åtgärderna som föreslogs på mötet.
•
•

Christer Jonasson ska ta kontakt med Trafikverket så att övergångsställena på Storgatan blir
påmålade snarast.
Belysningen på miljöstationen ska ses över och förbättras. Detta ska göras under vintern.

När det gäller övriga förslag på åtgärder kommer de att föras vidare till berörda inom kommunen
eller Trafikverket.

Sammanfattning av Trygghetsmätning genomförd hösten 2017
Ljungby kommun är en trygg plats att leva och bo i. Det visar trygghetsmätningen som genomfördes
september-oktober 2017. Drygt 2 000 personer svarade på enkäten. De svarande var jämnt fördelade
mellan stad, ytterområde och landsbygd.
Sammanlagt problemindex för Ljungby kommun ligger på 1,2 vilket är bland de lägsta i hela södra
Sverige och lägre än tidigare år.
Mätningen visar på att det endast finns ett fåtal problem:
•

•

Oro för inbrott i bostad eller förråd
70 procent av de svarande på landsbygden anger att de oroat sig för inbrott i bostaden.
Motsvarande siffra för de som bor i centrum är 46 procent.
66 procent av de svarande på landsbygden anger att de oroat sig för inbrott i förråd.
Motsvarande siffra för de som bor i centrum är 51 procent.
Bilar kör för fort
49 procent av de som bor i centrum eller ytterområden anger att de anser att det är ett
problem med bilar som kör för fort. Mostvarande siffra för landsbygden är 33 procent.

Samtidigt visar undersökningen att det är ytterst få som utsatts för något brott över huvudtaget de
senaste tolv månaderna. Nio procent anger att de utsatts för någon form av stöld varav två procent
anger att det var inne i bostaden.

