
 
 

 

 

Möte med Lokala Brottsförebyggande rådet 

Onsdagen den 3 december kl. 08.30, lokal: Skånes Fagerhult i 

kommunhuset. 

 
Närvarande: ordf Christian Larsson kommunalråd, Niclas Bengtsson oppositionsråd, Christer 

Unosson socialnämnden, Axel Johansson polisen, Johan Lindberg bitr socialchef, Jeanette 

Kringstad fritidsgårdsföreståndare, Manfred Riekwell socialsekreterare, Li Merander 

folkhälsoutvecklare.  

 

 
  Dagordning: 

 

1. Val av sekreterare för mötet 

Li Merander 

 

2. Minnesanteckningar från förra gången  

Minnesanteckningarna lades utan kommentarer till handlingarna. 

 

3. Rapport från polisen  

I början av januari tillkommer en områdespolis i Örkelljunga. Region Syd har 

startat operation Rimfrost, mot sprängningar och skjutningar, med fokus på 

Malmö. Bör ej påverka den vanliga verksamheten i Örkelljunga.  

 

Inget speciellt om sticker ut i brottsstatistiken under senaste tiden.  

 

Trygghetsundersökningen för 2019 är släppt. Örkelljunga har bättrats något sen 

tidigare år, en generellt bra bild. Det som lyfts för kommunen är: nedskräpning, 

narkotika- och alkoholpåverkade personer utomhus, buskörning, rädsla för 

inbrott (trots att det inte är så vanligt förekommande) och otryggt utomhus.  

 

Diskussion fördes om kommunen kan sätta upp hastighetsmätare för att få en 

bättre bild av fortkörningen i centrum, det är viktigt att veta exakt var och när 

fortkörningen sker så att polisen kan göra insatser på rätt plats och tid. Insatser 

som gjorts för att minska trafikhastigheten, upphöjningar och trafikhinder, har 

gett effekt, klagomålen har minskat.  

 

A-traktorburna ungdomar förflyttar sig mellan kommuner. Polisen kommer att 

arbeta mer operativt och vid behov beslagta A-traktorer. Ansvaret ligger på 

föräldrarna.  

 

Diskussion fördes om hur det fungerar med värmestugor i andra kommuner och 

hur det gjorts i Örkelljunga historiskt. Förslag på samverkan med andra aktörer.  



 

Upplevelsen av narkotikaproblematik på skolorna kvarstår. Tidigare sök med 

hund har ej gett större fynd och Örkelljunga sticker ej ut i polisens statistik. 

Många elever som röker tobak vilket i sin tur ökar risken för att testa cannabis.  

 

4. Rapport från fältverksamheten 

SOC har fått en samordnare för våld i nära relationer. Allt våld rapporteras och 

statistik förs.  

 

Fritidsverksamheten rullar på, många besökare på både centrumhuset och i 

Bokelunda. Bra att personalen arbetar både på skolan och fritidsverksamheten.  

 

5. Medborgardialoger 

Under hösten genomfördes två medborgardialoger med polis, lokala BRÅ och 

ungdomsrådet. Många invånare som uppmärksammat detta på sociala medier. 

Förslag att under nästa år hålla ett möte på FORUM och återkoppla resultatet 

från tidigare medborgardialoger. Li undersöker lämpligt tillfälle i mars månad.  

 

6. Kommande aktiviteter 

Planering påbörjad för kommande medborgardialog.  

  

7. Övriga frågor  

Dialog med fastighetsägare kring uthyrning. AMI har en bostadsgrupp där de 

träffar de större fastighetsägarna för samtal kring förutsättningarna för att 

hyresgästen över tid ska kunna ta över sina egna kontrakt. Förslag att samla alla 

hyresfastighetsägare till möte.  

 

Finns ett facebookinitiativ i Örkelljunga att samlas i centrum och promenera 

tillsammans.  

 

Informationsmöte för allmänheten om ungas hälsa, 9 december kl. 18 på 

FORUM Örkelljunga.  

 

Fortsatt problem med bensinstölder och skadegörelse av kommunens bilar. 

Önskemål om bättre belysning på parkeringsplatsen framförs till kommunens 

fastighetschef. Viktigt att varje enskild händelse polisanmäls.  

 

Förslag på punkter på dagordningen tas fram till nästa möte.  

 

Förslag läggs fram på fler deltagare i lokala BRÅ. Matilda Hedén (UBF/SOC) 

och Katja Berg (SBF) tillfrågas om de eller annan representant kan närvara som 

ordinarie eller adjungerad i rådet.  

 

Axel behöver information i god tid innan möte om vilken statistik som önskas 

analyseras närmare.  

 

8. Nästa möte  

10 februari klockan 08:30 – 10:00 

 

 


