Möte med Lokala Brottsförebyggande rådet
Onsdagen den 4 juni 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,
Axel Johansson polisen, Jeanette Kringstad fritidsgårdsföreståndare, Li Merander
folkhälsoutvecklare.

Dagordning:
1. Val av sekreterare för mötet
Li Merander
2. Minnesanteckningar från förra gången
Punkt 3 lyftes, Fastighet Svanen 4, återupptagen verksamhet. Christian tar
kontakt med RSNV för att höra om näringsförbudet kvarstår. Axel hör med
rättsavdelningen på polisen hur detta hanteras.
Minnesanteckningarna lades därefter till handlingarna
3. Medborgardialoger
Medborgadialogen är kopplat till polisens arbete med medborgarlöfte.
4. Uppföljning av samverkansavtalet
Kommunen har nu skrivit under samverkansavtalet, Christian tar kontakt med
Karim för att lyfta att samverkansavtalet är klart.
Samverkansavtal ger kommunen en möjlighet att påverka och i viss mån styra
prioriteringar hos i polisens verksamhet.
5. Medborgardialoger
Medborgadialoger hänger ihop med trygghetsundersökningen som polisen gör.
Är en chans att ta in invånarnas syn på problematik som ibland skiljer sig från
polisens och kommunens.
Beslut fattades att genomföra medborgardialoger gemensamt, från kommunens
sida deltar både tjänstepersoner och förtroendevalda. Polisen tar med sin husbil,
Axel stämmer av att vi har en plats att stå. Li ordnar med kommunens
beachflaggor och Stefan ser till så att erforderlig annonsering genomförs.

6. Rapport från polisen
Trafik och bostadsinbrott är det som upplevs som störst problematik, i
Örkelljunga kan inbrotten ofta knytas till enskild förövare och det kan påverka
statistiken betydligt. I Båstad har det gjorts insatser och Båstad är nu en så kallad
DNA-märkt kommun och det har blivit ökad grannsamverkan där. Även i
Örkelljunga har grannsamverkan ökar och Axel ser positivt på utvecklingen.
Grannsamverkansskyltar har en avskräckande effekt.
Inget större som hände under Örkelljungadagarna
Viktigt att rapportera sådant som händer till polisen för även om det inte blir en
akut insats så syns det i statistiken och påverkar framtida prioriteringar.
7. Rapport från fältsekreterarna/öppet forum
Diskussion fördes om problematiken kring att agera när ungdomar nyttjar
droger, när och hur och av vem detta görs bäst.
Jon frågade vad som kan göras när det finns misstanke om att ungdomar nyttjar
narkotika. Axel svarade att för ungdomar under 15 år kan polisen inte göra
något, det ligger på socialtjänsten att agera. Mellan 15-18 år kan polisen ge böter
och lämnar sedan över till socialtjänsten. Efter 18 år gäller lagen fullt ut. Det är
viktigt att kommunens förvaltningar samverkar när det gäller att nå ungdomarna,
både för att förhindra att de börjar nyttja narkotika och att tidigt ingripa om de
börjat. Även viktigt att nå och stödja föräldrarna.
Ungdomsrådet hade framfört önskemål om att se polisens närvaro i kommunen
oftare och Jeanette framförde önskemål om att kommunpolisen Håkan skulle
titta in om fritidsgården oftare.
8. Kommande aktiviteter
Medborgardialoger
23 augusti kl. 15-18. Centrala Örkelljunga
27 september kl. 15-18. Skånes Fagerhult
9. Övriga frågor
Inga övriga frågor
10. Nästa möte
10 september klockan 08:30 – 10:00

