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§ 1 Föregående mötes minnesanteckningar  
 
Rådets beslut 
 
Ingen har något att erinra rörande föregående mötes minnesanteckningar. 
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§ 2 Lokal lägesbild 
 
Rådets beslut 
 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning  
 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson och kommunpolis George Nilsson föredrar aktuell 
lägesbild avseende september - oktober 2022: 
 
Allmänt 
 
Under perioden september - oktober förekommer fortsatt skadegörelse på kommunala 
fastigheter, vi ser dock en minskning under oktober som förhoppningsvis håller i sig. 
 
Centrum 
 

• Skadegörelse - omfattar ca 13 händelser 
• Större samlingar av ungdomar(ingen oro i majoriteten av fallen) 
• Misstankar kring bruk av narkotika och/eller försäljning av narkotika 
• Bråk  
• Inbrott 
• Stölder 

 
Asarum 
 

• Fortsatt problem med skadegörelse som krossat glas, nedskräpning och 
förstörelse i anslutning till förskolor och skolor. Vissa fastigheter är fortsatt 
upprepat drabbade, dock minskning under okt. 

• Inbrott  
• Ett flertal bråk  
• Ett flertal bränder  
• Intag av alkohol eller narkotika 
• Oro kring unga personer som umgås med äldre unga i samband med samlingar 

utanför Stenbackaskolan 
 
Mörrum 
 

• Viss skadegörelse, mindre än övriga områden dock 
• Ett fåtal inbrott och några stölder 

 
Hällaryd 
 

• Inga noterade händelser 
 
Åryd 
 

• Ett par inbrott samt stölder 
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Svängsta 
 

• Skadegörelse  
• Ett par bråk 

 
Åtgärder 
 

• Totalt har nu 50 stycken nya nattvandrare utbildats under 2022 och vi har 
täckning för samtliga helger även under november och dec. 

• Implementering av samverkansmodellen SSPF pågår utifrån tydligt fokus på tidig 
upptäckt av unga i risk för kriminalitet och missbruk. SSPF-Koordinator börjar vid 
årsskiftet(förhoppningsvis). 

• Ansökan är inlämnad gällande kamerabevakning på Stenbackaområdet. 
 
Analys 
 
Trots flertalet insatser ser skadegörelsen ut att snarare öka än minska. Vi kan dock se 
en minskning på fastigheten där den tekniska utrustningen har installerats. 
Skadegörelsen där är också mindre omfattande vid varje tillfälle än tidigare. 
Problematiken har istället flyttas till närliggande fastigheter i området (Korpadalsskolan, 
Kyrkskolan, Vita skolan, Storgatan 20, Asarumsdalen samt Bullerbyn och Arken) 
 
Löpande åtgärder/ insatser i förebyggande syfte 
 

• Kartläggning genom aktivt lägesbildsarbete 
• SSPF-samverkan 
• Fältgruppen arbetar med uppsökande verksamhet och föräldrakontakter vid oro 
• Nattvandring på strategiska platser 
• Arbetsgrupp kring missbruk/beroende  
• Patrullering av polis på strategiska platser utifrån aktuell lägesbild 
• Regelbunden rondering av väktare vid kommunala fastigheter samt i centrum 

vissa dagar. 
 
Säkerhetschef Mats Hadartz informerar om att en ansökan om kameraövervakning vid 
Stenbackaområdet har lämnats in till Integritetsskyddsmyndigheten.  
 
Jenny Andersson informerar om att fältgruppen har utökats med en tjänst och att 
gruppen numera består av fyra personer.  
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§ 3 Trygghetsvandring den 29 november 2022 
 
Rådets beslut 
 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Annika Westerlund informerar om att höstens trygghetsvandring äger rum 
den 29 november 2022. Utgångspunkten för vandringen kommer att vara vad som 
rapporterats in i trygghetsappen samt aktuell lägesbild. Rutten för vandringen kommer 
att läggas upp utifrån detta.  
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§ 4 Trygghetsmätningen 2022 
 
Rådets beslut 
 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Annika Westerlund informerar om att polisens genomgång av årets 
trygghetsmätning hålls 2022-10-21. BRÅ kommer att få en genomgång av den vid nästa 
möte.  
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§ 5 Belysningen vid besparingar 
 
Rådets beslut 
 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 
 
Säkerhetschef Mats Hadartz informerar om arbetet med kommunens besparingar utifrån 
elbrist och höga elkostnader. De saker som skapar trygghet och trivsel ska inte tas bort.  
 
Enhetschef Johan Eriksson informerar om att det tidigare genomförda bytet till LED-
belysning har gett effekt, elförbrukningen har halverats.  
 
Kommunikationsinsats kring de olika åtgärderna kommer att göras successivt.  
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§ 6 Uppdatering SSPF 
 
Rådets beslut 
 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 
 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson informerar om att SSPF-koordinatorn 
förhoppningsvis börjar vid årsskiftet. Uppdraget har ett tydligt fokus på tidig upptäckt av 
unga i risk för kriminalitet och missbruk. Styrgrupp och operativ grupp kopplade till SSPF 
har startats upp.  
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§ 7 Övrigt 
 
Rådets beslut 
 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 
 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson går igenom den skrivelse rörande totalförbud mot 
fyrverkerier som tagits fram på uppdrag av lokala BRÅ. Rådet har inga synpunkter på 
innehållet. Skrivelsen ska nu undertecknas av ordförande och vice ordförande och 
därefter skickas in till Justitiedepartementet, nationella BRÅ och MSB.  
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§ 8 Nästa möte  
 
Nästa möte är kl. 08.30 den 2 december 2022. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


