VÄRNAMO KOMMUN
GEMENSAM LÄGESBILD
Sammanställning baserad på perioden 211102 - 211201, gjord av
Värnamo kommun, Polisen och Finnvedsbostäder.

SAMMANFATTNING
•
•
•
•
•

Hög närvaro av internationella stöldligor.
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.

POSITIVA HÄNDELSER & AKTIVITETER
•

Föreningsvandring fortsätter enligt planerat varje helg.

•

Medborgarförvaltningen har rekryterat två nya fältsekreterare.

•

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

•

Flertalet trygghetsvandringar har genomförts under november månad.

•

Arbete pågår med att ta fram en digital möjlighet för kommuninvånare och näringsliv att
anmäla in trygga respektive otrygga platser på ett enkelt vis.

•

Medborgarförvaltningen anordnar motorträff tillsammans med ungdomar.

•

Fältsekreterare har genomfört utbildning på högstadieskolor rörande droger, alkohol och
gängkultur.

•

Fältsekreterare har tillsammans med områdespolis genomfört utbildning/föreläsning på Barn
och ungdomspsykiatrin.

•

Trygghets- och säkerhetsenheten har genomfört utbildning på gymnasie och högstadie i att
bemöta och hantera hot och våld.

•

Områdespolis har föreläst på högstadie ”Att fylla femton”.

•

Informationsmaterial gällande bedrägerier ges från polisen till omsorgen för vidare spridning.

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.
Otrygghet kring en särskild adress på Malmen. Grundar sig i oro, bråk och stök. Polis och
fastighetsbolag arbetar med detta.
Viadukten, ungdomar uppehåller sig invid och på denna.

Brottstrender:
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.
Bedrägerier mot äldre personer.

Drogförsäljning och droganvändning:
Sveavägen, Flanaden, Kärnan, Röda gården, Hovslagaregatan Rydaholm misstänkt användning och
försäljning av droger.

Våldsbejakande extremism:
Polisen har under november månad stoppat ett fordon som hade material för marknadsföring från
organisationen Nordfront. Budskapet var tydligt rasistiskt. En av individerna i fordonet har kopplingar
till 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.
Utmaningar via Tiktok sprids bland ungdomar.

Övriga brott:
Skadegörelse och ordningsstörning vid innergården restaurang D8. Sker främst helger och kvällar.

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:
Föreläsning för äldre gällande bedrägeribrott genomförs av polisen.
Hantering av åtgärder efter genomförda trygghetsvandringar på Vråen, Bor och Rydaholm.
Möten har skett och är planerade med näringslivet för att öka samarbete i det brottsförebyggande
arbetet.

Övrigt:
Uppmaning till alla att göra polisanmälan. Detta avser såväl hot som skadegörelse.
Det finns en oro från polisens sida att brott som sker i yngre åldrar inte kommer fram pga av
tystnadskultur eller av rädsla för att berätta.

