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detta. Örkelljunga kommun är ett prioriterat område för polisen då det är ett 
större bekymmer här.  
 
Det goda samarbetet som finns med Ung-gruppen idag framhålls av Urban. 
Hanna Hallberg lyfter frågan om det vore möjligt att ha en gemensam Ung-
grupp i Skåne nordväst under sommaren då fältsekreterarna ser stora fördelar 
med att upprätthålla kontinuiteten även under sommaren.  
 
Vidare informerar Urban att bedrägeribrott förekommer, framförallt kopplat 
till internethandel, men inte i någon större utsträckning just nu men att det 
sannolikt kommer att öka.  
 
Tertialrapport 2014 
Se ovan. 

Rapport från fältsekreteraren 
Hanna Hallberg berättar att det har varit en lugnare skolstart jämfört med 
tidigare år. Hon har tät kontakt med Katarina Berglund och deras samarbete 
fungerar jättebra. Lyfter fram att det är problematiskt på skolan samt 
fritidgården just nu i Skånes Fagerhult som har ungdomar från årskurs 4 och 
upp till 18 år. Framförallt att det är stökigt och oroligt ibland. De kommer 
därmed att lägga mer fokus där för att bilda sig en uppfattning om hur arbetet 
ska organiseras framöver för att få en bättre situation. Spice (en drog som 
sägs ge ett väldigt starkt cannabisliknande rus) förekommer även i unga 
åldrar.  
 
Vidare berättar Hanna att hon vid behov använder sig av Repulse-metoden i 
syfte att hjälpa ungdomar att lära känna sig själv bättre samt att hon 
tillsammans med Katarina Berglund ska starta upp en tjejgrupp under hösten. 
 
Jeanette Kringstad och Lars-Ola Olsson berättar att Katarina Berglund ska 
jobba med värderingsövningar och liknande i klasserna. Har fasta tider när 
hon är i skolorna på dagtid. Tillsammans med kurator jobbar de med 
eleverna under skoltid för att upprätta en bra kontakt. Ska även arbeta med 
värderingsövningar tillsammans med personalen. Vidare informerar de att de 
byggt strukturen med Katarina Berglund, kurator, elevhälsoteamet samt 
rektorer för att få bra samarbete och för att kunna ta ett krafttag.  
 
Carina Zachau informerar att det startat ett babycafé på Solgården. 
Utvärdering ska göras under maj 2015.  
 
Trygghetsvandring 
Johanna Häggberg berättar att det har genomförts trygghetsvandringar i 
Åsljunga, Eket, Skånes Fagerhult och Örkelljunga. Att genomföra 
trygghetsvandringar vid skolorna har även diskuteratas. Syftet med 
trygghetsvandringarna är att arbeta förebyggande för att öka tryggheten och 
därmed öka invånarnas känsla av trygghet. Trygghetsvandringarna i skolan 
bör genomföras under skoltid för att fånga elevernas uppfattning.  
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Under tidigare trygghetsvandringar har ca 20 personer bjudits in. Det är 
viktigt att det är en mångfald bland deltagarna för att fånga olika perspektiv 
och synpunkter.   
 
Rektorerna Per Werger, Kristian Lindgren och Lena Nilsson berättar att 
skolan genomför egna risk – och konsekvensanalyser inom skolans område 
men inte mellan skolorna, runtomkring skolorna och från skolan till bussen. 
Lena har lyft frågan på skolrådet där det framkommit att det finns en rädsla 
hos vissa att färdas på dessa områden.  
 
Kungsskolan och UBC kan med fördel ha en gemensam trygghetsvandring 
och Bering en egen. Diskussion om att skapa en referensgrupp med t.ex. 
representanter från elevrådet och elevskyddsombud om det finns.  
 
Johanna framhåller att det vore fördelaktigt om Hanna Hallberg och Katarina 
Berglund kan vara med under trygghetsvandringarna. 
 
Johanna ska återkomma med olika förslag på datum för 
trygghetsvandringarna med skolan.  
 
Urban ska återaktualisera den lista som finns kring vilka poliser som skolan 
kan kontakta i olika frågor. 
 
Buskörning 
Carina Zachau informerar om att hon har haft möte med kommunchef, 
KSAU, Coop och polisen med anledning av buskörningen. Olika förslag har 
framkommit för att minska bilarnas möjlighet till buskörning. Carina ska 
träffa ICA:s fastighetschef samt ha en plankommitté tillsammans med 
kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och tjänstemän.  
 
Övriga frågor 
 
Framtida polisorganisation 
Urban Torstensson informerar om den nya organisationen för polisen som 
träder ikraft 2015. 
 
Detonationer 
Carina Zachau informera om problemet med att det skett kraftiga 
detonationer vid ett antal tillfälle. Risk att någon kan skadas när de tillverkas 
och när de detonerar. Enligt Urban Torstensson bör en anmälas lämnas in till 
polisen med mer information. Carina Zachau håller kontakten med polisen 
för att få tips och idéer på hur kommunen ska kunna gå vidare för att åtgärda 
problemet.  
 
Nästa möte  
Nästa möte är den 2/12 kl. 9.30–12.00.  
 
/Emma Larsson, sekr. 
 


