
 
 
Minnesanteckningar Lokala Brottsförebyggande rådet 
den 5/4 2016 
Närvarande: Christer Olsson, ordförande, Jeanette Kringstad fritidsgårdsföreståndare, Lars-
Ola Olsson Verksamhetschef, Axel Johansson kommunpolis, Klas Karlsson fältsekreterare, 
Jeanette Malmberg Samordnare öppenvården IFO, Johanna Häggberg Folkhälsostrateg,  Leif 
Svensson utbildningsnämnden,  Siv Stoltenberg socialnämnden, Cindy Vitai kandidat från 
socialhögskolan. 
 
Sekreterare 
Jeanette Malmberg valdes till sekreterare för dagens möte 
 
Minnesanteckningar 
Minnesanteckningar från föregående möte godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
Rapport från polisen 
 Från och med den 4/4 2016 ingår Örkelljunga i LPO Ängelholm. Där ingår också Höganäs, 
Båstad och Ängelholm. Håkan Jonsson är utsedd till områdespolis för Örkelljunga. Det finns 
även en områdespolis utsedd för Båstad som Håkan kommer att samarbeta till viss del med. 
Axel är utsedd till kommunpolis för Örkelljunga. Polisens ambition är att öka närvaron i 
Örkelljunga i form av just områdespolisen.  
 
Axel Johansson informerar om att det finns statistik på BRÅ` s hemsida som man kan gå in 
och titta på. Antalet anmälda våldsbrott sticker ut för Örkelljungas del.   
 
I Trygghetsmätningen för Region syd framkommer det att befolkningen i Örkelljungas känner 
sig otrygg. Det som oroar mest är bostadsinbrotten och fortkörning. En diskussion förs om att 
oron är större än den faktiska risken och hur man når ut med rätt information kring 
säkerheten.  Det framkommer förslag om att polisen ska informera i olika forum och 
information om att polisen har en Facebooksida där de lägger ut relevant information. 
 
Rapport från fältsekreterarna 
Fältsekreterare Klas Karlsson informerar om att han jobbar mycket tillsammans med 
fältfritidsledaren. De är ute och fältar tillsammans en fredag- och lördagkväll i månaden och 
fältfritidsledare är ute och fältar ytterligare en fredag- och lördagkväll tillsammans med annan 
personal från socialtjänsten.  De fältar också varje onsdagkväll.  
 
Fältsekreteraren och fältfritidsledaren ska på utbildning gällande projektet MBU- Människan 
bakom uniformen, som beräknas startas upp efter sommaren. Mer information om projektet 
kommer vid nästa Lokala BRÅ möte. 
 
Både fältfritidsledaren och fältsekreteraren har varit en del på skolan i Åsljunga utefter 
senaste Lokala BRÅmötet då det framfördes som ett önskemål av rektor där. De leder en 
killgrupp och en tjejgrupp på Kungsskolan.  De kommer också att ha en extra uppmärksamhet 
gällande skateparken nu när våren kommer.  
 
Det planeras för en utökning av tiderna på fritidsgården i Örkelljunga.  



 
 
 
Skadegörelsen i främst Örkelljunga har ökat och då genom klotter. Fältsekreteraren berättar 
om en klottervägg som finns i Landskrona där det är fritt fram att måla- inom vissa ramar.  
 
Fältsekreteraren informerar om att han utbildat sig i Repulse.  
 
Folkhälsostrategen kommer att göras ett utskick till alla föräldrar som har elever i årskurs sex 
till och med gymnasiet med anledning av valborg. Hon informerar också om att kommunen 
har en ny drogpolicy och handlingsplan som går att finna på hemsidan. 
 
Kommande aktiviteter. 
Aktiviteter kring Valborg, Örkelljungadagarna, lärarnas middag samt skolavslutningen 
kommer att diskuteras på fältmötet.  
 
Övriga frågor 
 Det har inkommit ett mail till Carina Zackau från Conny Tengqvist gällande samarbete med 
en Facebooksida som heter Brottfritt Örkelljunga. Beslutas att bjuda in Conny till 
nästkommande Lokala BRÅ för mer information och diskussion.  
 
Nästa möte  
Den 23/8 start kl. 9:20. Fika serveras i Kafeterian i kommunhuset från kl. 09.00.  
 
 
 


