VÄRNAMO KOMMUN
GEMENSAM LÄGESBILD
Sammanställning baserad på perioden 220504 - 220601, gjord av
Värnamo kommun, Polisen och Finnvedsbostäder.

SAMMANFATTNING
•
•

•

Misstänkt drogförsäljning vid flera platser både i centrala Värnamo och ytterområden.
Fokusområden just nu är bostadsområdet Svalörten i Värnamo samt ett antal
adresser i Rydaholm. Aktiviteter för att öka tryggheten och förhindra brott i dessa
områden genomförs, se nedan.
I samband med skolavslutning planeras det för extra bemanning från både
kommunens och polisens sida.

POSITIVA HÄNDELSER & AKTIVITETER
•

Vuxna på stan (föreningsvandring) pågår. Fältsekreterarna uppger att det är högt intresse av
att föreningsvandra i centrala Värnamo. Alla uppmanas att sprida vikten av
föreningsvandring som ett bra arbetssätt i hela vår kommun.

•

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.
Fältsekreterarna har en ökad samverkan med föreningar i kommunen.
Gemensamt arbete mellan bostadsbolag, polis och fältsekreterare i området Svalörten i
Värnamo fortsätter under sommaren. Både polis och fältsekreterare uppger att de fått
många nya och bra relationer med boende i området. Närvaron ses som positiv.
Fältsekreterare planerar för fotbollsturnering på området Svalörten.
Ökad närvaro av polis i Rydaholm. Samarbete med polis från Kronoberg (Alvesta).
Ökad rondering från Securitas på Expoområdet.
Motorträff från ungdomar anordnades av fältsekreterare 7 maj. Det var välbesökt och
mycket uppskattat av alla inblandade.
Fritidsgården Navet. Gemensamt arbete mellan kommun och polis pågår och mer aktiviteter
planeras.
Kuren i Värnamo togs bort i början av maj. Sammanfattningsvis har arbetet gått bra. Det har
från flera håll uppmärksammats som en positiv åtgärd.

•
•

•
•
•
•
•
•

OTRYGGA MILJÖER
Återkommande:
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.
Ett antal adresser i Rydaholm där det sker våldsbrott samt förekommer droger.

Brottstrender:
Inget.

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

Våldsbejakande extremism:
Inget inrapporterat i Värnamo kommun.
Vaggeryds kommun har senaste månaden sett en ökning av skadegörelse i form av målade hakkors
samt klistermärken med rasistiska budskap.

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:
Skadegörelse har skett vid upprepade tillfällen på Gröndalsskolan.

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:
Fokusområde är bostadsområdet Svalörten i Värnamo. Detta kommer fortgå under sommaren.
Fortsatt hög närvaro från polis och fältsekreterare.
Fokusområde är Rydaholm. Detta kommer fortgå under sommaren. Fortsatt hög närvaro från lokal
polis, samt polis från Kronoberg och fältsekreterare.
Samverkansmöte angående Navet kommer genomföras. Syftet med detta är att kraftsamla kring den
problematik som finns kring vissa ungdomar.

