
 
 

 

 

Möte med Lokala Brottsförebyggande rådet 

Onsdagen den 10 september kl. 08.30, lokal: Skånes Fagerhult i 

kommunhuset. 

 
Närvarande: ordf Christian Larsson kommunalråd, Niclas Bengtsson oppositionsråd, Christer 

Unosson socialnämnden, Axel Johansson polisen, Johan Lindberg bitr socialchef, Jeanette 

Kringstad fritidsgårdsföreståndare, Li Merander folkhälsoutvecklare. 

 

 
  Dagordning: 

 

1. Val av sekreterare för mötet 

Li Merander 

 

2. Minnesanteckningar från förra gången  

Minnesanteckningarna lades utan kommentarer till handlingarna. 

 

3. Rapport från polisen  

12 september presenterar BRÅ aktuell statistik. Axel kunde ge 

förhandsinformation om att såväl antalet anmälda inbrott och våldsbrott minskat 

i kommunen. Det totala antalet anmälda brott ligger jämförbart med tidigare år 

och Örkelljunga sticker inte ut i jämförelse med andra kommuner.  

 

Det har startats upp en del grannsamverkan. Axel vill uppmuntra till att det 

startas ännu mer grannsamverkan och påtalar att det är ett rätt enkelt koncept.  

 

Trygghetsmätning (polisen i region Syd tillsammans med kommunerna) 

påbörjades i början av augusti och pågår till början av oktober, i slutet av 

september går en andra påminnelse ut. Kommunen ser till att marknadsföra att 

trygghetsmätningen pågår och uppmuntra till deltagande.  

 

4. Rapport från fältverksamheten 

Fritidsgårdar. Många besökare på Centrumhuset. Fritidsgården i Åsljunga har 

inte så många besökare, håller på att se över verksamheten.  

 

Närvarogruppen på Kungsskolan har gett goda resultat. Antalet elever med 

olovlig frånvara är nere i ungefär 4 om dagen vilket är en stor skillnad sedan 

förra året. Det har etablerats bra kontakt med vårdnadshavare.  

 

Det är samma personal som befinner sig såväl på skola som fritidsgård och är ute 

och fältar. På fredagar runt 24-02 rör sig fältverksamheten ute i Örkelljunga.  

 



Förhoppning om att starta upp ett mini-MBU (Människan bakom uniformen).  

 

Fältverksamheten ska arbeta med att vara ännu mer aktiva på Facebook, de når 

många föräldrar.  

 

5. Medborgardialoger 

Nästa med medborgardialog hålls klockan 15-17 den 27 september i Skånes 

Fagerhult. Li ordnar beställning av kaffe och undersöker om det kan köpas fika 

på plats. Christian ordnar transport av kaffe och beachflaggor till Skånes 

Fagerhult.  

 

Nästa medborgardialog sker framåt våren.  

 

6. Kommande aktiviteter 

Medborgardialog 

27 september kl. 15-17. Skånes Fagerhult 

  

7. Övriga frågor  

Ungdomsrådet önskade framföra att de upplever en ökad försäljning av vad de 

tror är droger på Kungsskolan. De ungdomar som ser något misstänkt ombeds att 

skriva ner var och när detta skedde och informera personal på skolan.  

 

Johan lyfte att det skett stölder från kommunens bilar (bränsle och utrustning) 

både utanför kommunhuset och på hemtjänstparkeringen. Förslag lades fram på 

att montera lampor med rörelsedetektor på kommunhuset, Christian lyfter detta 

med fastighetschefen.  

 

Det har skett en incident i kommunhuset och det behöver göras vissa 

förbättringsåtgärder i huset och säkerställa att informationen förmedlas korrekt 

vid en eventuell incident.  

 

8. Nästa möte  

3 december klockan 08:30 – 10:00 

 

 

  

  

  

  


