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Mötesanteckningar lokala BRÅ 
 
Närvarande:  
Carina Zachau, ordförande i BRÅ, tillika kommunalråd, Theresa Lindahl, 
utbildningsnämnden, Axel Johansson, polisen, Christer Krämer, 
räddningstjänsten, Charlotta Magnusson, socialförvaltningen, Jeanette 
Kringstad, utbildningsförvaltningen, Christer Olsson, oppositionsråd, 
Matilda Hedén, utbildningsförvaltningen 
 

1. Val av sekreterare – Matilda Hedén 

2. Information av Christer Krämer, räddningstjänsten kring Ung 
säkerhet  
o Bedriver uppsökande verksamhet mot barn och unga.  

o Kan bistå med att föra diskussioner med elever vid skadegörelse 
och anlagda bränder 

o Återkopplingssamtal i klasser vid händelser 

o Åk 5 – elever är välkomna att besöka Brandorama i Helsingborg 
för brandutbildning 

o Erbjudande: utbilda elever i ”Säker skolbuss”. Christer har varit i 
kontakt med Jeanette K angående detta. 

o Christer kommer att besöka Kungsskolan regelbundet under 
vårterminen, har varit i kontakt med Roy och Thomas Nilsson. 

o Besöker fritidsgården i Centrumhuset i syfte att bygga relationer 

o Räddningstjänsten är gärna med och bistår med sin 
kompetens/sitt perspektiv vid kommunens trygghetsvandringar på 
skolorna 

o Räddningstjänsten arbetar med MBU – Människan Bakom 
Uniformen och planerar att öppna upp brandstationen en kväll i 
februari i samverkan med polisen i syfte att skapa goda relationer 
med ungdomar samt att rekrytera fler deltidsbrandmän. Christer 
tar kontakt med Håkan Johansson (kommunpolis) angående detta. 
Återrapportering till BRÅ 27/2. 

o Tips från Christer: 
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o Skriften ”Skydd mot anlagd brand fastighet” 

o Utbildning MBU i Göteborg 25-26 april. Angeläget med 
representation från Örkelljunga, åtminstone fältsekreterare 
Ksenija Cirkin Frank kommer att åka, ev också någon från 
socialförvaltningen.  

o 16/1 (kvällstid) information i Ängelholm angående MBU 
som fältsekreterare Thomas Björklund är kontaktperson 
för. Örkelljunga välkomna att delta.  

 

3. Minnesanteckningar från förra gången  

Inga synpunkter, läggs till handlingarna 

 

4. Rapport från polisen 

”Light”-rapport av lokal BRÅ-statistik för Örkelljunga. Den nya 
statistiken släpps två dagar efter sittande möte, den 12/1. Enligt den 
tillgängliga BRÅ-statistiken har våldsbrotten sjunkit och 
bostadsinbrotten ligger lågt i antal.  
Axel samanställer och skickar den nya statistiken till Carina Zachau 
när den har släppts.  

Även information från polisen om att ungdomar samlas på Coops 
parkering och kör runt där med sina bilar. Förslag är att genomföra 
ombyggnation av parkeringen för att stävja detta. Kontakt tas med 
fastighetsägaren. Samarbete med kommunpolis.  

Mathias Fager, den ene av två kommunpoliser i Örkelljunga, har sagt 
upp sig.  

Carina informerar om att ett det utreds för närvarande om kommunen 
ska ha paragraf 3-ordningsvakter vissa tider, vissa perioder på vissa 
platser för att stärka upp och skapa trygghet. Tanken är att 
förvaltningarna i så fall ska kunna flagga upp vid behov. Beslut tas 
av kommunchef. 

 

5. Rapport från fältsekreterarna 
Individ och familj: rekryteringsprocess pågår för närvarande för att 
rekrytera ny fältsekreterare. Löser täckning genom timanställningar 
så länge. 

Utbildningsförvaltningen har en fältsekreterare på plats som det 
fungerar bra med.  

 

6. Kommande aktiviteter 
Idé: involvera nyanländas mammor på fritidsgården 

 

7. Övriga frågor 
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Inga övriga frågor 

8. Nästa möte 
Den 27/2 kl. 15:00. Jeanette Malmberg skickar kallelse.  

Vid anteckningarna 
/Matilda Hedén 
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