
 

Minnesanteckningar dialogmöte 
Ryssby 2022-11-17.  
Deltagare från Ljungby kommun: Magnus Gunnarsson, Anne Karlsson, Carina Karlund. 
Deltagare från Polisen: Hans Sjöberg och Anna B Blomqvist. 
I övrigt deltar ca 25 personer från Ryssby med omnejd i mötet. 
 

Syftet med mötet 
Carina Karlund informerar om att syftet med mötet är att informera om hur kommunens invånare 
upplever tryggheten i kommunen och hur den faktiska brottsligheten ser ut. Syftet är också att fånga 
upp vad som de boende i Ryssby med omnejd upplever som otrygghet och problem och ha en dialog 
kring vad kommunen, polisen och de boende själva (civilsamhället) kan göra för att öka tryggheten. 
Synpunkterna som kommer fram under mötet tas med i arbetet med kommande medborgarlöfte. 
 

Trygghetsmätningen och aktuell brottsstatistik 
Trygghetsmätningen har genomförts sedan 2005 och Ljungby kommun har i flera år haft bland de 
bästa resultaten i undersökningen. Även årets resultat visar att kommunen är en trygg kommun att bo 
och leva i. Kommunens problemindex är mycket lågt (1,5) och det är bara ett fåtal saker som lyfts upp 
som problem i undersökningen. Det gäller t.ex. oro för inbrott bland boende på landsbygden, oro för 
missbrukare i bostäder på landsbygden och en känsla av att polisen inte bryr sig tillräckligt mycket på 
landsbygden. 
 
Polisen informerar om att antalet inbrott dock inte har ökat i kommunen utan ligger ganska konstant. 
Dock kan det se lite olika ut i kommunen och under olika tider på året.  
När det gäller oron för missbrukare som tilldelas bostäder (sociala kontrakt) eller själva hittar lediga 
lägenheter på landsbygden har kommunen en dialog med såväl fastighetsägare som Polis kring vad 
som kan göras för att säkerställa en trygg boendemiljö. 
 

Gruppdiskussioner 
Deltagarna på mötet diskuterar bordsvis vad som skapar otrygghet i samhället och vad som är orsaken. 
Grupperna diskuterar även hur problemen kan minskas och tryggheten ökas.  



 

Sammanfattningsvis upplever deltagarna att det är få problem i Ryssby. Det är lugnt, tryggt och trevligt 
och det har blivit bättre och bättre med åren. 
 
Problem/otrygghet som lyftes på mötet: 

• Finns viss otrygghet bland boende utanför byn. Oro för inbrott och bedrägeri. 
• Finns visst problem med A-traktorer, men det har blivit bättre. 
• Förekommer viss skadegörelse. Handlar om barn som bor i byn. 
• Narkomaner som slussas ut och får lägenhet i samhället drar till sig fler personer vilket är en 

källa till oro.  
• Gatubelysningen är inte tillräcklig.  
• Hög hastighet, dålig (till viss del obefintlig) belysning och ingen vägren utmed Tunavägen gör 

vägen otrygg att cykla på. 
• Hög hastighet på 70-sträckan på väg 25 utmed Ryssby. 
• Hög hastighet på gatan förbi skolan och Ryssbygymnasiet. 
• Svårt komma fram på 114 14. 

 
Förslag på åtgärder som lyftes på mötet: 

• Vi behöver alla hjälpas åt att prata med de barn/ungdomar som klottrar och hittar på skit.  
• Utlokalisera fritidsgården till Ryssby och visa vad som erbjuds på fritidsgården i Ljungby. 
• Förläng sommarkortet för ungdomar som bor på landsbygden så att det även gäller övriga 

tider på året. Då kan de ta sig in till Ljungby och delta i olika aktiviteter i stan. Alla föräldrar 
har inte möjlighet att köra. 

• Kolla upp var de kör med A-traktorer och prata med dem (Polisen t.ex.). 
• Sprid möjligheten att bilda Grannsamverkansområden. 
• Sätt upp 30-skylt på Ljungbyvägen förbi skolan (är i dag 50 km/h). 
• Genomför trafikövervakning på väg 25 (Polisen). 
• Genomför trafikövervakning på Tunavägen, vägen förbi skolan och förbi Ryssbygymnasiet. 
• Se över belysningen (armaturer som lyser dåligt) och behovet av ny belysning. 

 
 
// Carina Karlund 


