
 

 

 

 

 
 

 

 

Minnesanteckningar Lokala BRÅ 2017-09-11 

 

Närvarande Axel Johansson, Jonna Göransson, Carina Zachau, Christer Olsson, 

Theresa Lindahl, Charlotta Magnusson, Jeanette Malmberg 

 
  Dagordning: 

 

1. Val av sekreterare för mötet 

Jeanette Malmberg 

 

2. Information om medlingsverksamheten av Ingela Torstensson Hedberg, 

samordnare  

2002 lag om medling för ungdomar som begår brott. Gäller ungdomar i åldern 

12-21 år. 

Kommuner som är med i samarbetet: Bjuv, Båstad, Ängelholm, Höganäs, 

Klippan, Åstorp, Perstorp, Örkelljunga 

Lekmannamedlare, finns 15 st. idag. 

Fältsekreteraren är medlingssamordnare i Örkelljunga. 

Polisen initierar medling. Medverkan i medling är frivilligt.  

Medlaren har förmöte med gärningsman och brottsoffer och därefter träffas man 

tillsammans.  

Medlingsverksamheten tittar på en utökning vid t.ex. grannbråk och på skolor.  

 

 

3. Minnesanteckningar från förra gången  

Läggs till handlingarna 

 

4. Medborgardialoger 

Har tidigare genomförts på Coop och ICA 

Finns önskemål att det ska genomföras i Skånes Fagerhult (ev med hjälp av 

polisens husbil) 

Förslag finns även om Högkullen, Terrassen 

Uppdrag ges till Carina och Axel att titta på datum. Ett tillfälle i Örkelljunga och 

ett i Skånes Fagerhult.  

Fältsekreterare undersöker om det finns någon lokal på Högkullen att hålla 

medborgardialog i.  

 

 



5. Uppföljning av samverkansavtalet 

Trafiken, farthinder diskuteras 

Missbruk, polisen har tillsatt en fokusgrupp som arbetar med narkotika 

 

6. Rapport från polisen  

Axel delger statistiken fram till augusti 2017 

Våldsbrott- de flesta känner våldsutövaren, Axel tittar närmare på statistiken 

gällande våld i nära relationer 

Trygghetsmätningen är utskickad, resultat förväntas i november 

Ett privat företag kommer att gå ut med ett erbjudande gällande dna- märkning 

av föremål till kommunens invånare. 

 

7. Rapport från fältsekreterarna 

Kommer att påbörja ett värdegrundsprogram i klass sju och åtta på Kungsskolan 

tillsammans med skolkurator 

Föräldrakväll 20/9, polis, räddningstjänst, skolkurator, fältfritidsledare, 

fältsekreterare deltar 

Tjejgrupper kommer att dras igång i början på oktober.  

Fältsekreterare har ett facebookkonto, fältare i Örkelljunga, och finns också på 

snapchat, fältare Örkelljunga. 

 

8. Kommande aktiviteter 

 

9. Övriga frågor  

Söderåsens miljöförbund har uppmärksammat att elever röker vid skolan.  

Skolan har nolltolerans och uppmärksammas att elever röker det tas en kontakt 

med föräldrarna.  

 

 

10. Nästa möte  

2/11 kl. 08.30  

 

 

 

    

 

 

  


