Möte med Lokala Brottsförebyggande rådet
Onsdagen den 20 februari kl. 08.30, lokal: Skånes Fagerhult i
kommunhuset.
Närvarande: ordf Christian Larsson kommunalråd, Stefan Christensen tf kommunchef, Jon
Strömberg utbildningsnämnden, Niclas Bengtsson KSAU, Christer Unosson socialnämnden,
Ola Tufvesson polisen, Jeanette Kringstad fritidsgårdsföreståndare, Johan Lindberg IFO, Li
Merander folkhälsoutvecklare.
Dagordning:
1. Val av sekreterare för mötet
Li Merander
2. Minnesanteckningar från förra gången
Läggs till handlingarna
3. Fastighet Svanen 4.
RSNV har stängt vandrarhemmet, näringsförbud.
Helsingborg vänder sig till skatteverket för tillsyn av tveksamma verksamheter.
4. Medborgardialoger
Medborgadialogen är kopplat till polisens arbete med medborgarlöfte.
5. Uppföljning av samverkansavtalet
Samverkansavtalet har ännu inte skrivits på, håller på att se över det. Kommunen
vill inte se försämrad polisiär närvaro.
6. Rapport från polisen
BRÅ – årlig statistik, Örkelljunga har från 2017 till 2018 en minskning av
anmälda brott med 147. Grov misshandel har minskar. Stölder/inbrott i bil har
nästan halverats. Bostadsinbrott har ökat från 25 till 39 men varit få under början
av 2019. Trafikproblematiken upplevs ha minskat. Rastplatsen på Skånes
Fagerhult har för närvarande problem med kapellskärningar, detta är ett problem
som flyttar runt. Nedskräpning i dalen i Örkelljunga, behöver hålla mer rent.

Jobba för att få bort ”skräpbilar”.
Viktigt att rapportera sånt som händer till polisen för även om det inte blir en
akut insats så syns det i statistiken
Diskussion om EPA-traktorer och att upprätta en dialog med ungdomarna.
7. Rapport från fältsekreterarna/öppet forum
IFO deltog i möte om medling (köpt tjänst från Ängelholm), hur erbjuds medling
till de som utsatts för/begått brott? Polisen svarade att tjänsten inte utnyttjas så
mycket, ska lyfta det internt. Viktigt att anmäla även små brott för det kan inte
ske medling utan föregående anmälan.
Fältverksamhet: under 2019 ryms fältverksamheten under
utbildningsförvaltningen. Fokuserar på närvaro i skolan då det är ett problem
både lokalt och nationellt. Två till tre personalresurser på plats på Kungsskolan
varje dag klockan 10-13. Har fallit ut väl, bättre struktur på närvaroarbetet och
tydlig struktur för orosanmälan. Dokumenterar, tar kontakt med föräldrar. Målar
även om uppehållsrummet på Kungsskolan. Har fått 54 000 kronor från MUCF
för projektet.
Vid stängning av fritidsgården på fredagar fortsätter två i personalen med
fältverksamhet utomhus. 4 eftermiddagar/kvällar är det öppet på centrumhuset,
olika ålderskonstellationer. I Åsljunga öppet i idrottshallen två gånger i veckan.
Bokelundaskolan, öppet två eftermiddagar i veckan.
UBN, ambition att skolan ska ha heltidsmentorer som skall avlasta läraren så att
undervisningen inte påverkas negativt. Behöver arbeta med ökad samverkan med
föräldrar. Ökar samarbetet mellan utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen.
IFO, håller på att titta på en möjlighet att göra en digital orosanmälan.
Folkhälsa: arbetar med analysen av Lupp-undersökningen.
Drogförsäljning mellan ungdomar leder ofta till skulder och utpressning. Många
ungdomar förstår inte hur grova brotten är när det rör sig om narkotika
försäljning och utpressning. Viktigt att vuxna stöttar och hjälper till med
anmälan.
Diskussion gällande drogtestning i skolan. Vissa kommuner drogtestar elever,
vissa kopplat det till placering på praktikplatser.
Skolinspektionen anger att ett drogtest är ett kroppsligt ingrepp, kräver fullt och
reellt medgivande från elev och vårdnadshavare.
8. Kommande aktiviteter
Inga planerade aktiviteter

9. Övriga frågor
Inga övriga frågor
10. Nästa möte
9 maj klockan 08:30 – 10:00

