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Föregående minnesanteckningar 
Ordförande går igenom anteckningarna som därefter läggs till handlingarna. 

Information från Polisen 
Hans Sjöberg och Roger Olsson informerar om en ny rapport från Brottsförebyggande rådet 

som visar på att Sverige i stort är ett tryggt land och att brottsligheten sjunker. Den grova 

brottslighet som finns är kopplad till gängkriminella och storstäder. Gängkriminaliteten är 

kopplad till narkotikahandeln och handlar om att det blivit trångt på narkotikamarknaden 

vilket skapar konflikter. Det finns fler avancerade aktörer på marknaden som också vill 

”äga” specifika geografiska platser.  

Ljungby lokalpolisområde har nyligen fått ytterligare tre aspiranter som blir färdiga poliser 

till sommaren. Samtidigt är läget svårt i Sverige och skjutningarna i Stockholm kräver 

resurser. Det innebär att lokalpolisområdet kommer att skicka poliser dit för stöd under den 

närmaste tiden. Annat som kommer att kräva resurser från LPO Ljungby är övning Aurora. 

Inbrottsstatistik 
Inbrott/stöld relaterat till företag ökade under 2022 jämfört med 2021. Framför allt handlar 

det om inbrott från fabrik, lager och verkstad. 

Dieselstölderna från yrkesmässig verksamhet ökade under 2022 jämfört med 2021.  

När det gäller brott i nära relation ökade även detta något under 2022 jämfört med 2021. I 

flera fall handlar det om samma förövare och offer som genererar flera anmälningar. 

Förslag till Medborgarlöfte 2023 
Carina Karlund redovisar förslag till Medborgarlöfte 2023. Se förslaget.  

Brottsförebyggande rådet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta förslag till 

Medborgarlöfte 2023. 

Bidrag till grannsamverkan 
Carina Karlund redogör för det brev kommunen fått från organisationen SAMBO som 

finansierar informationsmaterial och skyltar till grannsamverkansområden där 

organisationen ber om ekonomiskt bidrag på 5 000 kronor för år 2023 eller 10 000 kronor för 

både 2023 och 2024. 

Grannsamverkan är ett effektivt sätt att motverka brottslighet. Enligt forskning kan 

grannsamverkan minska brottsligheten med uppåt 30 procent. I Ljungby kommun finns ett 

stort antal grannsamverkansområden och behovet av informationsmaterial och skyltar är 

stort.  

Av denna anledning ser brottsförebyggande rådet positivt på att kommunen bidrar med 5 000 

kronor/år till SAMBOs verksamhet. Rådet föreslår att kommunen betalar ut bidraget för 



    

  

 

 

både 2023 och 2024 under innevarande år, alltså 10 000 kronor. Medlen tas ur 

brottsförebyggande rådets budget. 

Kampanj – Var rädd om dig vi bryr oss 
I samband med studentutspringet kommer Ljungby kommun dela ut vatten till studenterna. 

Jennie Ronefors efterlyser hjälp från Brottsförebyggande rådets ledamöter att dela ut vattnet. 

Utspring sker både på Sunnerbogymnasiet och Ryssbygymnasiet den 14 juni. 

Återkoppling från föreningsträff och information om nattvandring för föreningar 
I samband med höstens föreningsträff hade Ljungby kommun bjudit in en representant från 

Nattvandring.nu för att informera föreningar om hur de skulle kunna börja nattvandra och 

samtidigt få ett ekonomiskt bidrag till sin förening. 

Intresserade föreningar bjöds även in till träff med Nattvandring.nu och kommunen efter den 

allmänna informationen. Tyvärr visade ingen av de närvarande föreningarna intresse för att 

nattvandra. 

Uppdrag nattvandring/rondering inför sommaren 2023 
Sedan ett antal år arrangerar Ljungby kommun bara nattvandring i samband med 

skolavslutning. Anledningen till detta är att det är få ungdomar ute under terminen och det 

därför varken funnits behov eller intresse från föräldrar att nattvandra. 

Det vi kan se är att det är lite fler ungdomar ute kvällar/helger sen vår/tidig sommar och att 

det då skulle kunna finnas ett behov av vuxna som rör sig där ungdomarna är. 

Brottsförebyggande rådet diskuterar möjligheten att göra en ny satsning på 

högstadieskolorna för att få igång ett engagemang. Hur detta skulle kunna se ut är dock svårt 

att säga. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta med sig frågan om vad 

förvaltningen och nämnden kan göra för att engagera högstadieskolorna. 

Under sommaren 2022 använde kommunen Securitas för extra bevakning på vissa platser. 

Detta var främst efter branden på Lagavallen. Kostnaden för detta uppgick till ca 70 000 

kronor och Brottsförebyggande rådet diskuterar om det finns anledning att utöka Securitas 

bevakning av t.ex. skolor och fritidsanläggningar även denna sommar. 

Rådet beslutar att bjuda in Stefan Lehr till nästa Brottsförebyggande råd för att få 

information om hur Securitas arbetar, hur deras uppdrag ser ut och vilken nytta bevakningen 

gör. Carina Karlund kontakter Stefan och bjuder in honom. 

Rådet beslutar att be ekonomiavdelningen ta fram uppgift om total kostnad för skadegörelse 

och klotter. Carina Karlund kontakter Magnus Johansson angående detta. 

Laget runt 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Sunnerbogymnasiet har implementerat en app i mobiltelefonerna som heter Cosafe. Via 
appen kan medarbetarna t.ex. skicka larm vid en akut PDV-händelse. 
Sunnerbogymnasiet har haft problem med stöld av diesel från fordonsprogrammets 
lastbilar. På Kungshögskolan har det varit bekymmer med skadegörelse i idrottshallen på 
kvällar.  
Tekniska förvaltningen 
Det är problem med skadegörelse av den offentliga toaletten. Kan innebär att den måste 
stängas under en period. 



    

  

 

 

Socialförvaltningen 
Arbetet med Kronobarnsmodellen fungerar bra. Fint samarbete mellan socialtjänst, skola 
och polis. 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Diskussion pågår om att sätta upp en kamera vid entrén till fritidsgården. Samarbetet med 
nya områdespolisen är bra. De besöker både bibliotek och fritidsgård vilket uppskattas. 
 
 
// Carina Karlund 


