VÄRNAMO KOMMUN
GEMENSAM LÄGESBILD
Sammanställning baserad på perioden 220101 - 220201, gjord av
Värnamo kommun, Polisen och Finnvedsbostäder.

SAMMANFATTNING
•
•
•
•
•
•
•

Polisens bedömning för dec/jan är att det i GGVV området har varit förhållandevis
lugnt.
Polisen ser ett annat klimat nu jämfört med för ett år sedan. Oroligheter och våld
som man sett tidigare är på en avsevärt lägre nivå.
Flertalet bedrägeribrott pågår, inte sällan riktade mot äldre personer.
Sociala medier, främst Snapchat används för hot, kränkningar mm.
Misstänkt drogförsäljning vid flera platser både i centrala Värnamo och ytterområden.
Oro för att enskilda individer rekryteras till kriminella konstellationer.
Flertalet skadegörelser på kommunala fastigheter.

POSITIVA HÄNDELSER & AKTIVITETER
•

Föreningsvandring fortsätter enligt planerat varje helg.

•

Medborgarförvaltningen har rekryterat två nya fältsekreterare.

•

Samordnare Social insatsgrupp har rekryterats av medborgarförvaltningen.

•

IFK Värnamo anordnar med stöd av kommunen ”Fotbollsfredag”, en aktivitet för ungdomar
som genomförs på fredagar i sporthallen Värnamo och i Rydaholm.

•

Medborgarförvaltningen anordnar motorträff tillsammans med ungdomar.

•

Fältsekreterare planerar utbildning för ungdomar under våren.

•

Trygghets- och säkerhetsenheten har planerade utbildningar för personal i grundskolan i att
bemöta och hantera hot och våld.

•

Finnvedsbostäder har haft dialoger med hyresgäster om vikten av att polisanmäla alla brott.

•

I samband med brand på Gröndalsskolan i december skedde samarbete med polisen och
räddningstjänsten. Informationsmaterial togs fram och genomgång skedde på mentorstid
med samtliga elever och information gavs till vårdnadshavare.

OTRYGGA MILJÖER
Återkommande:
Coops parkering är sedan tidigare en känd samlingsplats för främst ungdomar men även vuxna.
Nedskräpning och höga ljud, även alkohol. Ser ökning av alkohol på platsen.
Det finns oro för ungdomar som besöker fritidsgården Navet samt området kring Navet. Oron består
i användning och försäljning av droger samt våld och hot.
Rydaholm, Hovslagaregatan. Samlingsplats och misstänkt användning och försäljning av droger.
Otrygghet kring en särskild adress på Malmen. Grundar sig i oro, bråk och stök. Polis och
fastighetsbolag arbetar med detta.
Viadukten och Järnvägsstationen är en samlingsplats för ungdomar och vuxna. Alkohol och narkotika
brukas.

Brottstrender:
Bedrägerier mot främst äldre personer. Sker genom telefonsamtal där man uppmanas att lämna ifrån
sig uppgifter.

Drogförsäljning och droganvändning:
Sveavägen/Kolonigatan och Flanaden misstänkt användning och försäljning av droger.
Hovslagaregatan Rydaholm misstänkt användning och försäljning av droger.

Våldsbejakande extremism:
Inget att rapportera.

Internet och sociala medier:
Sociala medier (främst Snapchat) används för: spridning av bilder som är av sexuell karaktär,
nakenbilder, hot, försäljning av droger, kränkningar.
Utmaningar via Tiktok sprids bland ungdomar.

Övriga brott:
Högstadiet Bor, skadegörelse i omklädningsrum vid upprepade tillfällen.
Sporthallen Värnamo och Gröndalsskolan, skadegörelse i omklädningsrum.
Vid ett tillfälle har eldning genomförts i tidningshög på Gränsgatan.
Finnvedsbostäder har haft ett antal inbrott sina fastigheter.
I december skedde ett antal bränder på Gröndalsskolan.
Slagsmål vid ett tillfälle på Figy mellan elever och personer som ej går på skolan.

Nätverk med negativ påverkan:
Oro finns från flera aktörer att enskilda individer rekryteras till kriminella konstellationer.

Aktiviteter, kommande och pågående:
Hantering av åtgärder efter genomförda trygghetsvandringar på Vråen, Bor och Rydaholm.
Fortsatt arbete tillsammans med näringslivet i det brottsförebyggande arbetet.

