VÄRNAMO KOMMUN
GEMENSAM LÄGESBILD
Sammanställning baserad på perioden 220404 - 220504, gjord av
Värnamo kommun, Polisen och Finnvedsbostäder.

SAMMANFATTNING
•
•
•

Misstänkt drogförsäljning vid flera platser både i centrala Värnamo och ytterområden.
Vi ser en ökad negativ aktivitet vid Järnvägsstationen och området Navet –
Järnvägsstationen – Gummifabriken.
När våren kommer så ser vi fler personer som rör sig ute både dag, kväll och natt.
Närvaro av vuxna uppmuntras.

POSITIVA HÄNDELSER & AKTIVITETER
•

Vuxna på stan (föreningsvandring) pågår.

•

Medborgarförvaltningen anordnar motorträff (EPA-träff) tillsammans med ungdomar den
7/5.

•

Samarbete mellan näringslivet, polisen, kommunen och länsstyrelsen pågår. Enkät gällande
trygghet och brottslighet har skickats ut den 1 april. Enkäten är avslutad och
sammanställning, resultat och förslag till åtgärders presenteras efter sommaren.
Trygghetsvandring har genomförts på Svalörten (Röda gården) under vecka 12. Närvarande
var Värnamo kommun, Polisen, HSB och Fibo.
Samverkansmöte angående området Svalörten har genomförts 2 maj. Deltagare var
kommun, polis, ambulans, region, HSB, Finnvedsbostäder.
Informationsmöte för kontaktpersoner i kommunens alla grannsamverkansområden
genomfördes 4 maj.
Polisen lokalt har efter demonstrationer som skedde i Sverige under påskhelgen haft samtal
med Imamer i Värnamo kommun.
Fältsekreterarna har en ökad samverkan med föreningar i kommunen.

•
•
•
•
•

OTRYGGA MILJÖER
Återkommande:
Coops parkering kvarstår som en samlingsplats för ungdomar. Övriga platser är City Gross parkering,
Bredasten, Osudden, Finnvedens Bil och vid trappan vid viadukten.
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.

Brottstrender:
Fortsatt bedrägerier mot främst äldre personer. Sker genom telefonsamtal där man uppmanas att
lämna ifrån sig uppgifter.
Dieselstölder har ökat i lokapolisområde Värnamo (Värnamo, Vaggeryd, Gislaved, Gnosjö). Avser
främst entreprenadmaskiner, lastbilar, bränsledepåer.

Drogförsäljning och droganvändning:
Navet och Flanaden misstänkt användning och försäljning av droger.
Några adresser/platser i Rydaholm misstänkt användning och försäljning av droger. Skolgården är en
av dessa platser.

Våldsbejakande extremism:
Enstaka klotter, hakkors rapporteras.
Klotter vid infart till Värnamo, budskapet var AFS (Alternativ för Sverige). Ett svenskt nationalistiskt
parti som beskrivs som högerextremt.

Internet och sociala medier:
Är ett problem. Det sprids olämpliga bilder och filmer mellan ungdomar. Det förekommer i form av
nidbilder, bilder med sexuell anspelning, hot.

Övriga brott:
Ett par uppbrutna dörrar/inbrottsförsök på Fibos fastigheter.
Skadegörelse på toalett Forsheda skola. I form av att man eldat i ett handfat.

Nätverk med negativ påverkan:
Det finns enstaka kriminella individer, inte att betrakta som nätverk. Det finns en delad oro
(polis/kommun) för att ungdomar ansluter sig till dessa.

Aktiviteter, kommande och pågående:
Fortsatt arbete tillsammans med näringslivet. Enkät skickades ut i april, den är avslutad och
sammanställning och förslag till åtgärder presenteras efter sommaren.
Kuren i centrala Värnamo togs bort den 2 maj.

