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MÖTESANTECKNINGAR OPERATIVT BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET 

 

 

Tid och plats: Skånes Fagerhultrummet 14.00-16.00 

Närvarande: Louise Johansson – utredare, samordnare BRÅ 

Sara Olsson – bibliotekschef 

Ardiana Demjaha – TF Kommunchef  

Kristofer Johansson – samhällsbyggnadschef 

Jeanette Kringstad – enhetschef Ungdom 

Mirjam Englund – TF Verksamhetschef 

Frida Nilsson – Örkelljunga Näringsliv 

Sara Merbom – Polisen 

  

Dagordning:   

 

1. Aktivitetsplan: Problemområden kopplat till trafiksituationen i Örkelljunga kommun 

 

2. Aktivitetsplan: Otrygghet kopplat till vuxna med missbruksproblem 

 

3. Övrigt   
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2. AKTIVITETSPLAN: PROBLEMOMRÅDEN KOPPLAT TILL 

TRAFIKSITUATIONEN I ÖRKELLJUNGA KOMMUN 

Louise informerade om hur forskning kring motorburen problematik ser ut i 

Sverige och hur andra kommuner arbetar med frågan.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har haft dialog med 

de motorburna ungdomarna, tre tjejer och tre killar. I dialogen utgick Jeanette och 

Kristofer utifrån följande punkter: nedskräpning, oväsen och lokal. I dialogen 

framgick det att ungdomarna gärna har en lokal att vistas i, där det får plats två 

bilar och en liten hörna för fika och snacks. Jeanette informerade ungdomarna om 

att det krävs ett ansvar för att få tillgång till en lokal. Ungdomarna är överens om 

att påminna varandra om att inte skräpa ner och sänka volymen om det blir för 

högt. Ungdomarna ser gärna att någon lagar vägen från ICA till McDonalds via 

Solängsskolan och samhällsbyggnadsförvaltningen ska se över problemet. 

Utbildningsförvaltningen har en ambition att göra något extra på skolavslutningen 

med alla EPA-traktorer, vilket ungdomarna är positiva till. I dialog med 

ungdomsrådet har det tidigare framkommit att ungdomarna hänger på parkeringen 

vid ICA och COOP för att det är tryggt och upplyst. Jeanette har bokat in ett nytt 

möte med tjejerna som kör EPA för att fråga varför de känner sig otrygga. 

Jeanettes personal och områdespoliserna ska besöka ungdomarna på parkeringen.   

Frida har haft dialog med ICA och Coop, som uppgav att de motorburna 

ungdomarna inte är ett problem. Ungdomarna håller sig oftast i bortre kanten av 

parkeringen och upplever inte att det stör försäljningen. Större träffar är sällsynt. 

COOP och ICA upplyste istället andra problem, vilka tas vidare i utvecklingen av 

lägesbilden. 

Polisen har inte fått in några klagomål eller anmälningar gällande de motorburna 

ungdomarna.  

Vid tidpunkt för mötet har två personer besvarat enkäten på biblioteket. Svaren 

från biblioteket sammanställs och presenteras till nästa operativa BRÅ.  

Louise ska ha samtal med Klippan angående EPA-projektet. 

På nästa operativa BRÅ ska en fördjupad lägesbild av problematiken på ICA och 

COOP presenteras. Operativa BRÅ ska då även ta fram förslag på medborgarlöfte, 

om den uppdaterade lägesbilden motiverar ett sådant. I annat fall får 

aktivitetsplanen revideras.  
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Gällande trafiksituationen på Ängelholmsvägen vid Mårdenskolan har det 

inkommit klagomål från medborgare att operativa BRÅ arbetar med trafiken på 

fel vägar. Informationen lyfts på mötet. Det förs även en diskussion om att sänka 

hastigheten i Örkelljunga Centrum från 50 km/h till 40 km/h och presentera 

förslag till strategiska BRÅ. Kristofer ska ta fram en karta över berörda vägar till 

nästa möte. 
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2. AKTIVITETSPLAN: OTRYGGHET KOPPLAT TILL VUXNA 

MED MISSBRUKSPROBLEM  

 

Värmen i bänkarna på torget utanför Systembolaget stängdes av den 16 mars. En 

medborgare ringde till kommunen och lämnade klagomål två timmar efter att 

bänkarna stängts av. Personerna som brukar sitta på bänkarna flyttade sig till 

busshållplatsen. När områdespoliserna anlände på platsen var personerna inte 

kvar. Områdespoliserna har haft extra uppsikt i området. 

Kommunpolisen har varit närvarande på torget vid tre tillfällen vid tidpunkt för 

mötet. Det har inte funnits tillgång till ett lokalt poliskontor. Vid senaste tillfället 

(4 april) var det mycket dåligt väder, men polis och familjebehandlare gick runt i 

Örkelljunga och besökte bland annat Ankaret. Polisen och familjebehandlare finns 

närvarande på torget fredag den 22 april, måndag 2 maj, fredag 20 maj.  

Polisen har inte fått in några klagomål eller anmälningar kring gruppen på 

bänkarna utanför Systembolaget. LP-stiftelsen delar regelbundet ut fika och både 

polisen och stiftelsen samtalar med målgruppen.  

Socialförvaltningen ska föra samtal med målgruppen kring vad de skulle behöva 

för att må bättre. Socialförvaltningen framför att det är svårt att identifiera antalet 

missbrukare i kommunen eftersom de flesta som missbrukar ändå kan ha en 

fungerande vardag. På mötet bestäms det att socialförvaltning och samordnare för 

BRÅ ska se över statistik över bland annat orosanmälningar.  

Polisen återkommer med statistik från riktade insatser mot alkoholförtäring på 

allmän plats, narkotikabruk samt försäljning av narkotika.  

Medborgardialog kring hur torget kan bli en trevlig och aktiv plats för alla är 

planerad till den 20 maj klockan 14-16. Förutom representanter från BRÅ är även 

politiker i BRÅ samt kommunchef inbjudna.  
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3. Övrigt  

Information om det brottsförebyggande arbetet i kommunen finns tillgänglig i 

lokaltidningen den 9 april samt på kommunens hemsida.  

Operativa BRÅ är eniga om att lägesbilden behöver uppdateras. Bland annat 

saknas näringslivet helt i gällande lägesbild. Ardiana informerade snabbt om en 

app som kan användas i samband med trygghetsvandringar.  

 
 

 

 


