Minnesanteckningar Lokala Brottsförebyggande rådet
den 4/9 - 2015

Närvarande: Carina Zachau kommunalråd, Jeanette Kringstad fritidsgårdsföreståndare, LarsOla Olsson Verksamhetschef, Axel Johansson polisen, Katarina Berglund fält och
fritidsledare, Jeanetta Malmberg Samordnare öppenvården IFO, Johanna Häggberg
Folkhälsostrateg, Christer Olsson Oppositionsråd, Christel Sundberg Socialchef, Rose-Marie
Karlsson sekreterare.

Sekreterare

Rose-Marie Karlsson valdes till sekreterare för dagens möte

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.

Rapport från polisen

Axel Johansson informerar om att det finns statistik på BRÅ` s hemsida som man kan gå in
och titta på.
Örkelljunga har flest antal anmälda brott per 10 000 invånare jämfört med våra
grannkommuner. Första kvartalet var det 3504 brott/10 000 invånare och andra kvartalet hade
det ökat till 3873 brott per 10 000 invånare.
Anmälda våldsbrott har ökat 2014 var det 82 stycken anmälda och 2015 var det 130 stycken
anmälda. Dessa siffror gäller för 1/1 -27/8 2014 och 1/1 – 27/8 2015.
Till nästa möte har Axel med sig en mer detaljerad redogörelse om brotten i kommunen.
Samverkansavtalet gäller fram till och med 30/9-2015, Carina Zachau vill ha med i avtalet att
det ska finnas mer synliga poliser i Örkelljunga än vad det finns idag. Carina träffar
områdeschefs polis 7/9 där det ska föras en vidare diskussion om detta.
Jeanette Kringstad påpekar att synliga poliser har man velat ha länge i Örkelljunga, hon menar
att en promenad med uniformerad polis några dagar i veckan vid Dalen, Terassen och
Kungsskolan hade varit bra för tryggheten.
Jeannette Malmberg lämnar ett förslag att de på Öppenvården kan bjuda ner närpolisen på en
fika en gång i veckan.

Rapport från fältsekreterarna

Sommarlovsaktiviteterna blev välbesökta och det har varit lugnt i byn under sommaren.
Centrumhuset öppnade igen vecka 34, personalen på centrumhuset efterlyser personal från
boendena med ensamkommande flyktingbarn, det är sagt att de ska finnas med.
Jeannette berättar om projektet Människan bakom uniformen, hon och Katarina har träffat de
som har startat upp projektet i Helsingborg. Det handlar om att ungdomar är med och gör
saker på riktigt med folk som arbetar som polis, brandman, ambulans och i kommunen. Efter
en praktik under 10 tillfällen så avslutas det med ett studiebesök i Göteborg på diskoteket som
brann.
De ligger i planeringsstadiet nu och hoppas kunna dra igång ett likanade projekt här till våren.
Tjejkvällarna kommer att fortsätta och eventuellt kommer det att bli en föreläsningsserie.
Johanna Häggberg informerar att det har genomförts tre trygghetsvandringar och då har
elever från Beringskolan, Kungskolan samt Utbildningscentrum varit med. De på

Beringsskolan är rädda för äldre elever. Tjejerna på gymnasiet känner sig otrygga på vissa
mindre vägar i byn och använder de stora vägarna istället. START- projektet är bra för att öka
tjejernas självkänsla.
Det kommer att genomföras en trygghetsvandring i höst och den blir på Hökullen.
Johanna har tagit fram två olika broschyrer som kommer att delas ut under hösten, den ena
heter Trygga medborgare – i en säkrare vardag, och den andra är Vad föräldrar bör veta om
cannabisodling.
Kommande aktiviteter.
En beredning som ska arbeta med integrationsfrågor har startat, det är politiker som ansvarar
för den och de kommer att bjuda in människor som kan dessa frågor. Bjarne Daa är
ordförande i denna beredning.

Nästa möte

Den 2/11 start kl. 9:30 vi träffas i Kafeterian i kommunhuset.

