
 

Minnesanteckningar Lokala BRÅ den 11 oktober 2016 
 

Närvarande: Carina Zachau kommunalråd, Jeanette Kringstad fritidsgårdsföreståndare, Axel 

Johansson kommunpolis, Karim Ottosson lokalpolisområdeschef, Theresa Lindahl, 

utbildningsnämnden, Christer Olsson oppositionsråd, Ingela Ström utbildningsförvaltningen, 

Charlotta Magnusson socialförvaltningen.  

 

Rapport från polisen 

De totala antalen brott sjunker stadigt. En stor del av våldsbrotten som rapporteras görs från 

Ljungaskog som är Statens Institutionsstyrelse för unga flickor. SIS har nolltolerans.  

Inbrott i bostad sjunker, liksom narkotikabrott.  

Ytterligare en områdespolis kommer rekryteras till Örkelljunga.  

 

Information kring STORM som mäter de samtal som inkommer till polisen. Även här syns en 

minskning och polisens bedömning är att det har blivit lugnare i kommunen.  

 

Polisen informerar kring de riktlinjer som gäller för att kunna genomsöka skolor. 

Rättegångsbalken reglerar genomsök av personägodelar men det är fullt möjligt för polisen att 

genomsöka en skola.  

Kommunen återkopplar kring önskemål. 

 

Utifrån medborgarlöftena om tillgänglighet finns sökande till tjänsten som extra 

områdespolis.  

Det har också funnits ökad tillgänglighet av radiobilar i byn. 

Gällande rädslan för att drabbas av bostadsinbrott har en ny trygghetsmätning skickats ut. Det 

är sista gången som trygghetsmätningen kommer göras i polisens regi.  

 

Diskussion kring nästa medborgardialog förs med fokus att få till en så nyanserad dialog som 

möjligt. Förslag ges att denna ska genomföras vid två tillfällen på två olika sätt.  

Tid för medborgardialog föreslås till den 21 november kl 18.30.  

Tid för alternativ medborgardialog föreslås till den 25 november 15-18.00. Denna alternativa 

dialog kommer utvärderas som möjlig dialogform att permanenta. 

 

Gällande frågan kring MC-förare som kör för fort har polisen kommunicerat med media om 

att man inte kommer kunna följa efter dessa på cykelvägar man uppmanar till att man i 

samhället hjälps åt och informerar polisen om man vet vem det är.  

 

Rapport från fältsekreterarna  

Utbildningsförvaltningen har rekryterat en ny fältsekreterare Ksenija Cirkin.  

Hos socialförvaltningen sker fältning varannan fredag på grund av ett pågående 

personalärende.  

På fritidsgården i centrala Örkelljunga är det välbesökt under fredagskvällen. Fritidsgården i 

Skånes Fagerhult är inte så välbesökt och tillträdande fältsekreterare har i uppdrag att 

undersöka detta. Fritidsgården i Åsljunga har ett stort behov av att kunna utöka men den 

verksamhet de har öppen fungerar väl.  



 

Fråga väcks hur polisen arbetar brottsförebyggande kring de militanta nationalistiska eller 

nazistiska grupper. Polisen redogör för de insatser som finns kartläggande, förebyggande och 

vid pågående verksamhet.  

 

Handlingsplan gällande samverkansavtal 

Samverkansavtalet är klart och har fokus på tre övergripande delar:  

Ökad synlighet: Se ovan kring ökad tillgänglighet på radiobilar. Ökad samverkan med 

socialförvaltningen är initierad. 

Trafikproblem: Nykterhetskontrollerna är initierade utifrån synliga poliser. Från kommunens 

sida har man tillsatt parkeringsvakter som tidigare har varnat men nu kommer att gå över till 

att utfärda böter.  

Rädsla för att drabbas av brott: trygghetsmätning genomförs av polisen. 

 

Kommande aktiviteter:  

Näringslivet kontaktar polisen kring oktoberfest.  

Lucia.  

Halloween.  

 

Övrigt:  

Nattvandrarna är fortfarande organiserade frivilligt och drivande är Rolf Westman.  

Möjlighet finns att be lokaltidningen göra ett reportage om denna resurs.  

Möjlighet finns även att bjuda in nattvandrarna till föräldramöte och att etablera en kontakt 

med nattvandrarna i Ängelholm via polisen.  

 

Nästa möte:  

Tisdagen den 10 januari klockan 8.30. 

 

 

Vid pennan 

/Charlotta Magnusson  

 


