VÄRNAMO KOMMUN
GEMENSAM LÄGESBILD
Sammanställning baserad på perioden 220201 - 220301, gjord av
Värnamo kommun, Polisen och Finnvedsbostäder.

SAMMANFATTNING
•
•
•
•
•

Bedrägeribrott är fortfarande aktuellt och ofta 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.
Vi ser en ökad negativ aktivitet vid Järnvägsstationen.

POSITIVA HÄNDELSER & AKTIVITETER
•

Vuxna på stan (föreningsvandring) startar 22/3.

•

Områdespolisen har utbildat Att fylla femton på högstadieskolor vilket varit mycket
uppskattat.

•

Medborgarförvaltningen anordnar motorträff tillsammans med ungdomar den 7/5.

•

Fältsekreterare planerar utbildning för ungdomar under våren. Exempel på ämnen: stress,
psykisk ohälsa, sex och relationer, alkohol och droger.

•

Samarbete mellan näringslivet, polisen, kommunen och länsstyrelsen pågår. Enkät gällande
trygghet och brottslighet kommer att skickas ut till företagare under våren.

OTRYGGA MILJÖER
Återkommande:
Coops parkering kvarstår som en samlingsplats för ungdomar.
Det finns oro för ungdomar som besöker fritidsgården Navet samt Järnvägsstationen och sträckan
däremellan. Oron består i användning och försäljning av droger samt våld och hot.
Bredasten och Circle K är en samlingsplats för motorburen ungdom.

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

Drogförsäljning och droganvändning:
Sveavägen/Kolonigatan, Svensbyggevägen, området runt Navet och Flanaden misstänkt användning
och försäljning av droger.
Hovslagaregatan och Fridhemsgatan i Rydaholm misstänkt användning och försäljning av droger.

Våldsbejakande extremism:
Enstaka klotter med högerextremistiskt budskap.

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:
Ungdom har eldat vid ett tillfälle i biblioteket.
Omfattande skadegörelse på toaletter på Figy.
Finnvedsbostäder har haft ett antal inbrott sina fastigheter.

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

Aktiviteter, kommande och pågående:
Trygghetsvandring kommer under våren genomföras i centrala Värnamo och under hösten i Forsheda
samt Bredaryd.
Fortsatt arbete tillsammans med näringslivet i det brottsförebyggande arbetet.
Arbete pågår rörande Järnvägsstationen för att hantera den negativa trend som vi ser där. Det
negativa består av fylla, droger, urinering på offentliga platser, vid vissa tillfällen stökigt och bråkigt.

