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Protokoll Brottsförebyggande rådet BRÅ, 2018-03-22
Plats: Polisen, Hyltebruk
Tid: 14:00-15:00

Närvarande:
Göran Edberg (S), ANN
Bengt-Åke Torhall (L), SBN
Lennart Ohlsson (C), BUN
Wiveca Norén {SPI), ON
Carl-Åke Johansson, Långaryd-Landeryd i samverkan
Lilly Holmén, Långaryd-Landeryd i samverkan
Ingemar Ivarsson, Torups Samhällsförening
Christer Danielsson, Unnaryds Samhällsförening
Pontus Nilsson, Polisen
Sara Lall, sekreterare

1. Brottsstatistik och lägesbild från Polisen
Pontus Nilsson undrar om vilka slags brott gruppen vill höra med om:
Drogsituationen bland unga - inte något alarmerande, på samma nivå som innan, Polisens arbete är nu i första hand inriktat på
försäljare och att upptäcka ungdomar under 21 år som använder narkotika. Länsstyrelsens prover från reningsverken
presenterades för 2 veckor sedan och Pontus redovisar siffrorna. Rapporten har även varit uppe för information i
samhällsbyggnadsnämnden.

Bedrägeribrott mot äldre - det finns filmer på Youtube som riktar sig till äldre for att undvika att bli lurad på olika sätt.
Det bedrivs en del riktade informationsinsatser till pensionärsföreningar o dyl för att diskutera vad man ska tänka på.

A-traktorer: Polisen har genomfört flera insatser riktat mot A-traktorer. Man har tagit 10-12 st och hälften av dessa har blivit
förbelagda for kontrollbesiktning. Det kommer att ske fler insatser under året.

Trafikbrott: I Unnaryd tycker man att man vill ha mer hjälp av polisen att genomföra fler trafikkontroller, Polisen menar att det ser
likadant ut på fler ställen i kommunen.

2. Trygghetsvandringar
Inga trygghetsvandringar har genomförts sedan sist. Det kommer att genomföras 2 trygghetsvandringar per år. En kommer att
initieras av Räddningstjänsten och en av Polisen (trygghetsvandring i trafiken).
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3. Laget runt
Bra Bostad planerar att renovera fasaderna på fastigheterna på Norra Industrigatan och öppna upp området runtomkring. Det
kommer att bli en del utemiljöer för barn och ungdomar, fotbollsplan och utegym - mer öppna miljöer. Nästa steg blir att
renovera fastigheterna vid Örnacity.
I Torup ska det byggas 2 hyreshus med 20 hyreslägenheter. Det kommer att bli iordninggjort kring stationsområdet och
förhoppningsvis bli bättre flyt vid busstationen.
Kameraövervakning vid Örnaskolan: det kommer en ny lag om kameraövervakning 1 juli. Man kommer att kunna filma mer men
hanteringen av filmat material kommer att flyttas över från Länsstyrelsen till Datainspektionen.

4. Övrigt
Unnaryds Samhällsförening har utsett en ny representant i BRÅ: Maj Brodin Johansson med ersättare Christer
Danielsson. Protokoll från Unnaryds Samhällsförening ska lämnas in till sekreteraren angående detta.

Pontus lovar att ta med MärkDNA till nästa möte för att visa hur det fungerar.

Vid protokollet:

Justeras av:

Sara Lall

G-öfårrEdberg
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