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Plats och tid Fredag 11 november kl. 13-15 i Märtasalen 

 

Närvarande: Magnus Gunnarsson, Lars-Ove Johansson, Christer 

Karlsson, Christer Jonasson, Marcus Walldén, Nils-Göran Jonasson, 

Daniel Svensson, Sonja Otterholm, Tomas Nielsen, Anna Aracsy, 

Johan Ederström, Hans Sjöberg, Anna Blomqvist, Roger Olsson, Peter 

Johansson Företagarna, Carina Karlund och Jennie Ronefors. 

  

Föregående mötesprotokoll 

Godkänns och läggs till handlingarna. 

 

Information från Polisen 

Roger Olsson informerar om läget inom Lokalpolisområde Ljungby. Nya poliser och 

aspiranter på gång in i verksamheten. Positivt.  

 

Aktuell statistik från Polisen 

Om vi jämför 2021 och 2020 så har grov stöld gått ner generellt. Stöld i källare/vind har 

minskat rejält (dock det var en inbrottsvåg under någon månad under 2020 som gjorde att det 

var så högt 2020). Inbrott i garage minskar. Både diesel stölder och så kallade 

kapellskärningar har minskat markant från 2020 till 2021.  

Inbrott i fritidshus har en ganska stor ökning från 2020 till 2021 (22 till 33). Medan stöld i 

garage minskar med i samma storleksordning.  

Brott kopplat till våld i nära relation ser liknande ut för 2021 som 2020.  

 

Områdespolisens arbete 

Anna Blomqvist, gruppchef områdespolisen, berättar om områdespolisens arbete. 

 

Presentation av Medborgarlöftet 2022  

Redovisning av nya medborgarlöftet för 2022. De tre fokusområdena är tryggt boende, trygg 

och säker trafikmiljö och tryggt samhälle. Presentationen finns i teams. 

Varje förvaltning bidrar med hur de kan arbeta för att vi tillsammans kan uppnå målen.  

Utvärdering av arbetet sker i slutet på året. Inför nästa år ska förvaltningarna involveras i 

framtagandet av medborgarlöftet.  

 

Resultat av mätning av narkotika i avloppsvattnet  

Under 2021 startades arbetet med att mäta förekomsten av narkotika i avloppsvattnet. 

Mätningen görs genom ett dygnsprov fyra gånger om året. Mars, juni, oktober och december. 

Mätningen i Ljungby. I bifogad presentation finns resultatet av mätningarna. 

 

Övrigt 

- Stöd till Grannsamverkan – Samverkan mot brott 

Vi har fått förfrågan om att bidra med 5000 kronor till organisationen Samverkan mot 

brott. Vi har en stor nytta av organisationens arbete och tar del av deras material. Brål 

ställer sig bakom att vi bidrar med 5000 kronor för årets arbete. 



    

  

 

 

- Var rädd om dig vi bryr oss – utdelning av vattenflaskor till studenter. I år kommer 

inte Livsstil Kronoberg bidra med vattenflaskor och kort. Kostnaden för aktiviteten 

blir ca 8000 kronor. Brål anser att kostnaden är rimlig och vill att vi genomför 

aktiviteten i egen regi.  

- Nattvandring  

Redan nu ser vi att ungdomarna börjar flytta ut och hänga på olika ställen runt om i 

stan, främst vid skolor och förskolor. Nattvandrargruppen som samordnas av Ann-

Kristin Gunnarsson då föräldrar till årskurs nio ombeds delta i nattvandringen sker på 

skolavslutningskvällen. Utöver det finns ingen organiserad nattvandring. 

Vi anser att vi skulle behöva ha vuxna på stan i större utsträckning och föreslår att vi 

gör som förra året och erbjuder föreningar att nattvandra fredag och lördagar i maj/juni 

och augusti/september mot en ersättning. Brål anser att intresset för nattvandring ska 

undersökas hos föreningarna.  

 

Laget runt flyttas till nästa möte, på grund av tidsbrist.  

 

// Jennie Ronefors 

 

 
 

 


