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Tid och plats: Skånes Fagerhultrummet 14.00-16.00 

Närvarande: Louise Johansson – utredare, samordnare BRÅ 

Sara Olsson – bibliotekschef 

Kristofer Johansson – samhällsbyggnadschef 

Jeanette Kringstad – enhetschef Ungdom 

Mirjam Englund – TF Verksamhetschef 

Frida Nilsson – Örkelljunga Näringsliv 

Sara Merbom – Polisen 

Manfred Riekwell – familjebehandlare 

Emma Johansson - Länsstyrelsen 

  

Dagordning:   

 

1. Aktivitetsplan: Otrygghet kopplat till vuxna med missbruksproblem 

2. Aktivitetsplan: Problemområden kopplat till trafiksituationen i Örkelljunga kommun   
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1. AKTIVITETSPLAN: OTRYGGHET KOPPLAT TILL VUXNA 

MED MISSBRUKSPROBLEM  

Polis och familjebehandlare har varit närvarande på torget under de senaste tre 

månaderna i enlighet med medborgarlöfte och aktivitetsplaner. Socialtjänsten har 

varit närvarande vid nästintill alla tillfällen.  

Manfred besöker rådet för att redogöra för antalet missbrukare i kommunen och 

brukardialog. Mirjam har tagit fram statiskt över socialtjänstens orosanmälningar 

och pågående insatser gällande missbruk. De båda uttrycker en svårighet med att 

identifiera ett exakt antal, då de flesta missbrukar ”i det dolda”. Något som 

utmärker sig för Örkelljunga är antalet orosanmälningar kopplat till föräldrar med 

missbruksproblematik.  

Det är uppskattningsvis 15–20 vuxna med missbruksproblematik som befinner sig 

på bänkarna vid torget. I dialog med gruppen uppmärksammas det att de gärna vill 

kunna umgås någonstans. Målgruppen uttrycker även att de upplever kontakten 

med socialtjänsten som krånglig. Detta kan bero på svårigheter med att hålla tider 

och att fylla i de blanketter som krävs för att få exempelvis ekonomiskt bistånd.  

Att stänga av värmen i bänkarna upplevs inte har gett någon effekt på den 

upplevda problematiken. Värmen i bänkarna brukar stängas av under 

sommarhalvåret. Områdespolisen arbetar dagligen med direktförverkande av 

alkohol. Polisen avvisar även personer från allmän plats som inte sköter sig eller 

upplevs som störande med stöd i polislagen 13 §. Detta anses vara en större 

bidragande faktor till varför målgruppen har förflyttat sig till torget framför 

biblioteket. 

En medborgardialog med fokus på att göra torget till en mer aktiv plats för alla 

kommer att genomföras den 20 maj.  

I dialog med medborgare i kommunen framkommer det att de vuxna med 

missbruksproblematik i Centrum inte upplevs som ett problem och att de är 

ofarliga. Det förs en diskussion kring att det tidigare varit hotfullt och våldsamt 

kring värmebänkarna, vilket kan vara en bidragande faktor till att platsen upplevs 

som otrygg. 
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2. AKTIVITETSPLAN: PROBLEMOMRÅDEN KOPPLAT TILL 

TRAFIKSITUATIONEN I ÖRKELLJUNGA KOMMUN 

Louise framför en uppdaterad lägesbild gällande de motorburna ungdomarna på 

parkeringen vid ICA/COOP. Det arbete som har genomförts under året visar att en 

mycket liten andel av befolkningen i Örkelljunga uppfattar de motorburna 

ungdomarna som ett problem. Detta framkommer dels i samtal med butikschefer 

för ICA och COOP, dels i samtal med polisen under vistelse i Örkelljunga 

Centrum. Den enkätundersökning som genomfördes under april månad hade 

väldigt låg svarsfrekvens. Detta tyder på att de motorburna ungdomarna i det stora 

hela inte är en stor bidragande faktor till kriminalitet och otrygghet. 

Det förs en diskussion kring vilka olika aktiviteter som skulle kunna genomföras 

med ungdomarna, samt att det krävs en dialog mellan målgruppen och övriga i 

Örkelljunga för att grupperna ska få förståelse för varandra och respektera 

varandra.  

Gällande Ängelholmsvägen vid Mårdenskolan kommer dialogerna med 

Trafikverket att fortgå. Operativa BRÅ har tagit fram ett förslag på en ny 

hastighetsbegränsning på 40 km/h i Örkelljunga Centrum för att förbättra 

trafiksäkerheten i kommunen. Förslaget ska lyftas till strategiska BRÅ på nästa 

sammanträde. 

Louise och Sara ska ta fram förslag på medborgarlöfte till strategiska BRÅ.  


