
 
 
Minnesanteckningar Lokala Brottsförebyggande rådet 
den 20/1 2016 
Närvarande: Carina Zachau kommunalråd, Jeanette Kringstad fritidsgårdsföreståndare, Lars-
Ola Olsson Verksamhetschef, Axel Johansson kommunpolis, Katarina Berglund 
fältfritidsledare, Jeanette Malmberg Samordnare öppenvården IFO, Johanna Häggberg 
Folkhälsostrateg, Christer Olsson Oppositionsråd, Theresa Lindahl ordförande i 
utbildningsnämnden, Charlotta Magnusson chef IFO, Siv Stoltenberg socialnämnden 
 
 
Medverkan av Söderåsens miljöförbund 
Hanna Svensson och Malin Pommer från Söderåsens miljöförbund informerar om rökfria 
skolgårdar något som regleras i Tobakslagen. Se bilagd powerpointpresentation. 
 
Sekreterare 
Jeanette Malmberg 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. 
 
Antalet anmälda brott har i Örkelljunga ökat på de flesta punkterna.  Det är oroande att antalet 
våldsbrott har fördubblats och en analys av detta har begärts av kommunpolisen hos 
polismyndigheten.   
 
Områdespoliser är utsedda för Örkelljunga och Båstad men inga namn har getts ut ännu.  
 
Trygghetsmätningen för Region syd är klar och polismyndigheten får utbildning i detta den 
10/2 och därefter ges information till kommunerna. Polisen kommer att medverka på 
medborgardialog i kommunen kring detta senare.  
 
Det har förekommit stölder på skolor och i kommunala byggnader och det är främst datorer 
och Ipads som stulits.  
 
Samverkansavtalet är på gång. Med detta finns det en handlingsplan uppdelad i tre områden, 
trygghet, synliga poliser samt missbruk.  
 
Medverkan av skolans rektorer 
Skolans rektorer Anna Freij, Maria Gustavsson, Per Werger och Vera Wadströmmer 
medverkar. 
 
Det förs en diskussion kring rökningen på skolorna. 
 



 
 
Skolloven och möjligheter till aktiviteter under dessa diskuteras. Det händer mycket ute på 
skolorna under loven exempelvis med smällare. Räddningstjänsten ska komma ut till två av 
kommunens skolor och informera och det finns också planer på att bjuda in polisen. 
  
Trygghetsvandringarna på skolorna diskuteras och dessa har varit mycket uppskattade av 
eleverna på de skolor de genomförts. Trygghetsvandringar kommer att genomföras på 
samtliga skolor.  
 
Integrationen diskuteras och den fungerar i många fall bra men det finns också saker att arbeta 
med. Det kommer att bildas en beredning som ska hitta goda exempel i andra kommuner för 
att komma med inspiration kring vad som kan göras i Örkelljunga. IFO chefen informerar om 
att ett integrationsteam bildats och det startade upp i årsskiftet.  
 
Fritidsgårdsföreståndaren informerar om att Centrum numer har utökat öppettiderna och har 
öppet varannan lördag sedan årsskiftet. Det har fungerat väl och varit välbesökt vid det 
tillfället som har varit.  
 
Carina informerar om att busshållsplatsen i Skånes Fagerhult kommer att byggas om till våren 
i samarbete med Trafikverket och Skånetrafiken. De hastighetsskyltar som satts upp i väntan 
på detta har blivit bortsprängda och nya kommer att sättas upp till en kostnad av 60 000 kr.  
 
Det efterfrågas mer förebyggande arbete i Åsljunga.  
 
 
Rapport från fältsekreterarna 
Informeras om att en vikarie på fältsekreterartjänsten, Klas Karlsson, har påbörjat sitt arbete 
den 11 januari. 
 
Från fältmötet rapporteras det att det är lugnt i Örkelljunga förutom att det smällts en del 
smällare. 
 
Programmet för sportlovet har Kultur- och fritidsnämnden hand om. Fritidsgårdarna kommer 
att vara öppna som vanligt under sportlovet.  
 
Kommande aktiviteter. 
Närmast är Valborg och det kommer att diskuteras vid nästa möte.  
 
Nästa möte  
Den 5/4 start kl. 9:20. Fika serveras i Kafeterian i kommunhuset från kl. 09.00.  
 
 
 


