Möte med Lokala Brottsförebyggande rådet
Måndagen den 18 maj kl. 08.30, lokal: Örkelljungasalen i kommunhuset.
Närvarande: ordf Christian Larsson kommunalråd, Niclas Bengtsson oppositionsråd, Axel
Johansson polisen, Stefan Christensson, Jon Strömstad, Johan Lindberg bitr socialchef,
Jeanette Kringstad fritidsgårdsföreståndare, Li Merander folkhälsoutvecklare.

Dagordning:
1. Val av sekreterare för mötet
Li Merander
2. Minnesanteckningar från förra gången
Planerad medborgardialog fick på grund av bestämmelserna om allmän
sammankomst flyttas fram, avvaktar med nytt datum.
Minnesanteckningarna lades sedan till handlingarna.
3. Aktuella händelser
Klagomål har inkommit kopplat till EPA-traktorer: musik som spelas högt och
pollare som vandaliserats. Polisen ser dock ingen ökad problematik kopplat till
detta och EPA-förarna gör generellt inga överträdelser. Polisen har möjlighet att
vid behov lägga inriktningsbeslut om högre närvaro kopplat till detta. I grunden
är fordonsintresset positivt.
Narkotika- och alkoholmissbruk nere i centrum. Upplevs vara ett ökat antal
personer som befinner sig i centrum, kan kopplas till att sociala aktiviteter ställts
in på grund av Covid-19. Polisen kan beslagta och direktförverka alkohol som
förtärs på plats och berusade personer omhändertas enligt LOB.
Ökat antal bostadsinbrott i södra Örkelljunga.
4. Trafik
Genomfört 11 hastighetskontroller och utfärdat 24 ordningsbot.
Har skett ett antal trafikbrott i Skånes Fagerhult under den senaste tiden.
Polisen behöver ta del av kontinuerliga hastighetsmätningar från Örkelljunga för
att planera sina insatser effektivt.

5. Skola och socialtjänst
Generellt är läget lugnt. Lite färre unga som besöker centrumhuset, vilket kan
kopplas till coronapandemin. Full personalnärvaro både på fritidsgården och
kvällsinsatser.
Narkotikasök har genomförts på Kungsskolan och sökhunden har ej markerat.
Andra kommuner har uppmärksammat oroande TikTok-trender, dels kopplat till
användning av muskotnöt och dels till sexuella aktiviteter på skolgårdar.
Viktigt att fortsätta planerad kommunikation kring sådant som ej rör Covid-19.
Utskick om alkoholförtäring kopplat till skolavslutning bör gå ut via skolan.
Högt tryck på öppenvården. Några verksamheter har fått stänga på grund av
pandemin, de individer som bedöms drabbas negativ av detta får extra besök från
socialsekreterare.
Antal anmälningar om hot och våld i hemmet har inte ökat.
Operation Rimfrost kommer att öppna upp en avhopparverksamhet, kontakt tas
med kommunal socialtjänst om detta blir aktuellt.
6. Medborgardialog
Nytt datum för medborgardialog sätt så snart omständigheterna tillåter.
7. Övrigt
Mätningar av narkotika i avloppsvatten är genomförda och skickade på analys.
Rapport från möte med Länsstyrelsens brottsförebyggande nätverk.
Information om Folkhälsomyndighetens kommunikationsinsats om rökfria
utomhusmiljöer.
8. Nästa möte
7 september kl. 08:30-10:00, Örkelljungasalen i kommunhuset

