Minnesanteckningar Lokala Brottsförebyggande rådet
den 18/6-2015
Närvarande: Carina Zachau kommunalråd, Siv Stoltenberg, socialnämnden, Jeanette
Kringstad fritidsgårdsföreståndare, Lars-Ola Olsson Verksamhetschef, Axel Johansson
polisen, Weronica Sandgren fältsekreterare, Katarina Berglund fält och fritidsledare, Jeanetta
Malmberg Utvecklare IFO, Johanna Häggberg Folkhälsostrateg, Christer Olsson
Oppositionsråd, 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

Anmälda brott i år är 572 stycken förra året var det 586 stycken, det som har ökat är
våldsbrotten förra året var det 41 stycken anmälda våldsbrott och i år är det 64 stycken.
Narkotika brotten har minskat från 33 stycken förra året till 18 stycken i år.
Carina påpekar att barn känner stor oro när de ska gå förbi Terassen och skateparken då där
ofta sitter folk och dricker alkohol.

Rapport från fältsekreterarna

Den 21/5 genomfördes en kontroll av drogförekomst på Utbildningscentrum och på Kungs
skolan. Det fanns inga positiva prover. Fältsekreterarna vet att det förekommer mycket hasch
bland ungdomarna. Vad kan vi göra mot detta? Johanna Häggberg skickar ut information till
föräldrar varje höst. Jeanette Kringstad, Katarina Berglund, Weronica Sandgren och Johanna
Häggberg får i uppdrag att göra något gemensamt utskick till föräldrarna. Fältsekreterarna
kommer att vara ute på Kungsskolan på fredagarna.
Lärarmiddagen var lugn inget stök på kvällen, skolavslutningens kvällen var inte lika lugn.
Örkelljungadagarna var lugna endast små indicier förekom.
Fritidsgården har stängt under sommaren fram till v 33.

Övrigt

Polisen kommer gärna och informerar på pensionärsrådet, där ger de goda råd angående
kontanthantering och om att man alltid ska begära legitimation då det kommer någon okänd
och till exempel ska göra något i ens boende. PRO fick denna information för några veckor
sedan av polisen.
Carina informerar om att Räddningstjänsten i Helsingborg har många projekt och där har de
andra kommunerna som är med i förbundet Ängelholm och Örkelljunga rätt att ta del av.
Johanna Häggberg och kommunikatörerna i kommunen ska göra en kort informationsfilm
samt broschyrer tillsammans med elever från Kungsskolan som ska rikta sig till föräldrar.
Johanna informera även om att länsstyrelsen har redovisat att det röks på 9 av 10 skolor i
Skåne. Fältsekreterana säger att de märker att rökningen har ökat i Örkelljunga, de tror inte att
alla affärer begär legitimation som de ska. De kommer att prata med affärsinnehavaran om att
de måste begära legitimation.

Den 1och 2/10 kommer det en kurs i Landskrona angående Narkotika och den skickas med
som bilaga i dessa anteckningar.
Lars-Ola Olsson berättar att i samverkan med Skåne nordväst och med skolarna där kommer
det att vara ett möte i Landskrona som kommer att handla om hur vi möter nyanlända.
Samarbetet mellan Utbildningscentrum och Kungsskolan kommer att förstärkas under hösten.
Jeanette Malmberg informerar om att Öppenvården har fått egna lokaler i arbetsförmedlingens
gamla lokaler bakom COOP.
Det finns en del sommarlovs aktiviteter på gång bland annat show skolan som kommer att
uppträda i Dalen under Kul i dalens evenemangen. Det kommer även att vara spontan fotboll
och en LAN kväll.

Nästa möte

Den 4/9 start kl. 9:30 vi träffas i Kafeterian i kommunhuset.

