VÄRNAMO KOMMUN
GEMENSAM LÄGESBILD
Sammanställning baserad på perioden 211001 - 211102, gjord av
Värnamo kommun, Polisen och Finnvedsbostäder.

SAMMANFATTNING
•
•
•
•
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•
•
•
•

Tre personer, bosatta i Värnamo har dömts till långa fängelsestraff för innehav av
bland annat droger och vapen.
Hög närvaro av internationella stöldligor.
Vi ser en ökning avseende skadegörelse.
Sociala medier, främst Snapchat används för hot, kränkningar mm.
Oroligt kring parkeringen vid Coop. Störande av allmänhet, bråkigt och stökigt.
Misstänkt drogförsäljning vid flera platser både i centrala Värnamo och ytterområden.
Fortsatt hög oro för rekrytering av ungdomar till kriminella konstellationer.
Tendens till Våldsbejakande extremism i form av högerextrema budskap.
Trygghetsvandring inplanerad under november på området Vråen i Värnamo.

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.
Kärnan fortsatt misstanke om drogförsäljning.
Det finns oro för ungdomar som besöker fritidsgården Navet samt området kring Navet. Oron består
i användning och försäljning av droger.
Rydaholm, Hovslagaregatan. Samlingsplats och misstänkt användning och försäljning av droger.
Värnamo, Vråen, skadegörelse och klotter vid upprepade tillfällen.
Stensötan Ringvägen, inbrott vid upprepade tillfällen.

Brottstrender:
Vi ser en ökning av skadegörelse på flera av våra skolor, främst högstadie.
I kommunens närområde syns en ökning av stölder genomförda av internationella brottsnätverk.
Stölder i och ur ladugårdar, garage, uthus. Polisen har gripit flera personer misstänkta för dessa
stölder.

Drogförsäljning och droganvändning:
Sveavägen, Flanaden, Kärnan, Röda gården, Hovslagaregatan Rydaholm misstänkt användning och
försäljning av droger.
Misstänkt användning/försäljning av droger i anslutning till stödboende på Vallgatan och LSS boende
Högalidsgatan.

Våldsbejakande extremism:
Hakkors är målat på skola i Värnamo.
NMR – Nordiska motståndsrörelsen – symbol utplacerad Sveavägen.
Organisationen/gruppen ”Stolt vit ungdom” har placerat ut klistermärken i centrala Värnamo.

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

Övriga brott:
Skadegörelse har skett på flertal platser vid upprepade tillfällen. Några av dessa platser är
Gröndalsskolan, Apladalsskolan, Vråen 1 och 2, Malmgatan.
Tre mindre bränder på Gröndalsskolan, bedömning är att det är olika gärningsmän. Polis kallats till
plats.

Nätverk med negativ påverkan:
Fortsatt oro för risken att rekrytering av unga personer sker till kriminella konstellationer. Exempel
på detta är Bandidos och dess negativa påverkan på samhällsklimatet.

Det finns underlag från flera aktörer att det finns grupperingar av ungdomar som växer i storlek.
Detta visar sig genom hot, hot om våld, misshandel och misstänkt droganvändning. Flertalet
orosanmälningar är gjorda på deltagare i grupperingarna. Vapen förekommer.

Aktiviteter, kommande och pågående:
Trygghetsvandring kommer genomföras under november vid området Vråen i Värnamo.
Trygghetsvandring kommer genomföras i mörker i Bor och Rydaholm under november.
Föreläsning för äldre gällande bedrägeribrott genomförs av polisen.
Uppstart av nya grannsamverkansområden är planerade och har startats.

Övrigt:
Uppmaning till alla att göra polisanmälan. Detta avser såväl hot som skadegörelse.
Aktivitet för ungdomar, ”Fotbollsfredag” startar 5 nov, arrangeras av IFK Värnamo.
Stor fotbollsaktivitet i samband med att HIF spelar på Finnvedsvallen 6 nov. Ökad polisär närvaro.
Polisen har vid upprepade tillfällen genomfört hundsök vid misstanke om droghantering.
Tre personer boende i Värnamo har dömts för bland annat innehav av vapen och droger.
Fängelsestraffen uppgår till tre år och åtta månader per individ.

