
Anteckningar från dialogmöte om trygghet i Lidhult 19 maj 2022 
Vid mötet deltog ca 20 personer från Lidhult samt representant från polisen (kommunpolis Hans 

Sjöberg) och kommunen (kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson, säkerhetschef Carina 

Karlund och folkhälsosamordnare Jennie Ronefors). 

Inledning – information från kommun och polis 
Mötet inleds med att kommunen informera om den trygghetsmätning som kommunen och polisen 

genomför varje år och som visar på att Ljungby kommun är en trygg kommun att bo i. Bland samtliga 

kommuner i södra polisregionen ligger Ljungby bland de tio kommuner med bäst resultat i 

trygghetsmätningen. 

De problem som lyfts i undersökningen är en oro för att utsättas för inbrott på landsbygden, oro för 

att vistas ute kvällar/nätter i Ljungby stad och problem med bilar som kör för fort. 

När det gäller rädslan för att utsättas för inbrott är det ett problem som funnits i många år. Eftersom 

andelen inbrott inte har öka (snarare tvärtom) finns det inte heller något riktigt skäl till varför oron är 

hög. Kanske är en förklaring att kommunen är stor till ytan och det i vissa fall kan ta tid för 

utryckande polis att komma till en brottsplats. 

Polisen informerar om att de brott som är vanligast just nu är dieselstölder och kapellskärningar. 

Annat som ökat är klotter och skadegörelse, framförallt på skolor. Vidare berättar polisen att man 

samarbetar mellan lokalpolisområden vilket är extra bra för orter som Lidhult som ligger på gränsen 

mellan två lokalpolisområden men också två polisområden. 

Gruppdiskussion 
Deltagarna diskuterar gruppvis vilka områden som de vill att polisen och kommunen ska prioritera att 

arbeta med i Lidhult med omnejd. 

Följande områden lyfts som viktiga att arbeta med i Lidhult: 

• Narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet 

• Social oro 

• Klotter och vandalisering 

• Stölder och inbrott 

• Trafikbrott 

Utöver detta lyfts våld i offentlig miljö och våld i nära relationer som viktiga att arbeta med generellt. 

Beskrivning av problemområdena 
I samhället finns en del personer med drogproblem, vilket skapar oro. Flera mötesdeltagare lyfter 

problem med så kallade sociala hyreskontrakt och att det sker en hel del utflyttning till Lidhult 

eftersom det finns tomma lägenheter. Mötet menar att det är viktigt att det finns arbetstillfällen på 

orten så att de som flyttar till Lidhult får en sysselsättning. 

Ett annat problem som lyfts är klotter och skadegörelse. Tyvärr finns det ett gäng ungdomar som 

ägnar sig åt detta. Vad som exakt kan göras åt problemet är oklart, men flera på mötet lyfter behovet 

av sysselsättning för unga på orten. Med höjda bränslekostnader är det också svårt för föräldrar att 

köra sina barn och ungdomar till Ljungby på aktiviteter. Mötet menar att barnen på orten borde ha 

samma möjlighet att delta i aktiviteter inne i Ljungby som de som bor i stan. Kommunen informerar 

om möjligheten att resa med närtrafik Ljungby. 



På mötet lyfts också problem med att bilar kör för fort på de större genomfartsvägarna och att det 

saknas övergångsställe vid bl.a. torget och på Unnarydsvägen.  

I övrigt lyfter deltagarna på mötet vikten av att kommunen satsar på att hjälpa Lidhult på fötter. 

Eftersom Lidhult är en av kommunens serviceorter borde kommunen kunna förlägga verksamhet till 

orten. Kommunen behöver satsa på skolan och på byggklara tomter alternativt 

marklägenheter/seniorboenden. 

Konkreta förslag och åtgärder 

• Övergångsställe Unnarydsvägen. Kommunen tar upp frågan om att anlägga nytt 

övergångsställe med Trafikverket (via gata/park). 

• Skolungdomar som åker linjebuss till Ljungby upplever problem med missbrukare på bussen. 

Kommunen tar upp frågan med skolskjutshandläggare och Länstrafiken. 

• Klagomål på simundervisningen i Lidhult. Kommunen tar med frågan till barn- och 

utbildningsförvaltningen. 

• Önskemål om marklägenheter/seniorboende. Kommunen tar med frågan till 

Ljungbybostäder. 

• Problem med bilar som kör fort. Polisen tar med sig detta för att kunna planera in 

hastighetskontroller. 

• Subventionerade resor till aktiviteter för ungdomar. Kommunen tar med sig förslaget. 

 

 

 

 

 


