
 

 OPERATIVT BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD 
Datum: 2022-03-07 

   
  
 

MÖTESANTECKNINGAR OPERATIVT BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET 

 

 

Tid och plats: Skånes Fagerhultrummet 13.00-15.30 

Närvarande: Louise Johansson – utredare, samordnare BRÅ 

Sara Olsson – bibliotekschef 

Kristofer Johansson – samhällsbyggnadschef 

Jeanette Kringstad – enhetschef Ungdon 

Frida Nilsson – Örkelljunga Näringsliv 

Emma Johansson – Länsstyrelsen Skåne 

Sara Merbom – Polisen 

  

Dagordning:   

 

1. Aktivitetsplan: Otrygghet kopplat till vuxna med missbruksproblem 

 

2. Aktivitetsplan: Problemområden kopplat till trafiksituationen i Örkelljunga kommun 

 

3. Information om det brottsförebyggande arbetet i kommunen  
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1. AKTIVITETSPLAN: OTRYGGHET KOPPLAT TILL VUXNA 

MED MISSBRUKSPROBLEM 

 
En genomgång av aktivitetsplanen genomfördes, med särskilt fokus på de olika 

förvaltningarnas ansvarsområde och arbete framåt. Följande beslut togs utifrån 

punkterna i aktivitetsplanen: 

 

Polisen 

• Återkoppla med statistik till operativa BRÅ efter genomförda insatser mot 

narkotikabruk, försäljning och alkoholförtäring på allmän plats.  

 

• Återkomma med datum för när det lokala poliskontoret ska ställas upp på 

torget nedanför Systembolaget. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

• Stänga av värmen i bänkarna som ligger i anslutning till Systembolaget under 

vecka 11.  

 

• Ta fram idé över belysning och utformning av miljön på torget och 

komplettera denna med synpunkter från genomförd medborgardialog.  

 

Kultur-och fritidsförvaltningen 

• Återkomma med information om problematiken flyttas till biblioteket. 

 

Övrigt 

• Louise förbereder för medborgardialog i maj.  
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2. AKTIVITETSPLAN: PROBLEMOMRÅDEN KOPPLAT TILL 

TRAFIKSITUATIONEN I ÖRKELLJUNGA KOMMUN 

 

En genomgång av aktivitetsplanen genomfördes, med särskilt fokus på de olika 

förvaltningarnas ansvarsområde och arbete framåt. Följande beslut togs utifrån 

punkterna i aktivitetsplanen: 

Utbildningsförvaltningen 

• I samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen planera för ett möte med de 

motorburna ungdomarna under april månad. Bjud in polisen och Örkelljunga 

Näringsliv om tillfälle ges.   

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

• I samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen planera för ett möte med de 

motorburna ungdomarna under april månad. Bjud in polisen och Örkelljunga 

Näringsliv om tillfälle ges.  

 

•  Fortsatt dialog med Trafikverket angående hastighetssänkande åtgärder på 

Ängelholmsvägen.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

• Förbered för utskick av enkät till boende under april månad. 

 

Örkelljunga Näringsliv 

• Genomför dialoger med ICA, COOP och övriga näringsidkare om 

problematiken på parkeringen vid ICA och COOP, men även vilket intresse 

som finns i fråga om att samverka med de motorburna ungdomarna framöver.  

Polisen 

• I sitt dagliga arbete ha dialog med boende och motorburna ungdomar.  

Övrigt  

• Louise återkopplar kring hur andra kommuner/polisen arbetar vid nästa operativa 

BRÅ.  

 

• Louise kontaktar Klippan angående EPA-projekt efter avslutade dialoger. 
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3. INFORMATION OM DET BROTTSFÖREBYGGANDE 

ARBETET I KOMMUNEN 

 

Under mötet förs en diskussion kring att information om det brottsförebyggande 

arbete som genomförs i kommunen behöver nå ut till medborgare och 

tjänstepersoner. Louise ansvarar för att informationen sprids genom kommunens 

kanaler och i lokaltidningen.  

 

 

 

 

 


