
 
 
 
 
Minnesanteckningar Lokala BRÅ den 23 augusti 2016  
 
Närvarande: Carina Zachau kommunalråd, Jeanette Kringstad fritidsgårdsföreståndare, Axel 
Johansson kommunpolis, Jeanette Malmberg Samordnare öppenvården IFO, Christer Olsson 
Oppositionsråd,  Klas Karlsson fältsekreterare,Theresa Lindahl ordförande i 
utbildningsnämnden, Charlotta Magnusson chef IFO, Ingela Ström chef utbildningsförvaltningen 
 
 
 

Sekreterare 
Jeanette Malmberg valdes till sekreterare för mötet.  
 
Kommunikationskanal mellan kommunen och facebooksidan Brottfritt 
Örkelljunga, inbjuden företrädare för Brottfritt Örkelljunga 
Företrädare för facebooksidan Brottfritt Örkelljunga,Conny Tenkvist, har meddelat 
att han inte deltar vid mötet. 
 Efter diskussion ringer sekreterare Jeanette Malmberg ringer upp Conny och 
informerar att Polisen har en officiell facebooksida ”Polisen Nordvästra Skåne” där 
man kan kommentera samt dela från gällande vad som händer i kommunen.  Lokala 
BRÅ samarbetar inte med olika facebooksidor då kommunen inte har något 
inflytande över dessa.  

 
 

Minnesanteckningar från förra gången  
Minnesanteckningar från föregående möte godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
Samverkansavtal mellan Örkelljunga kommun och polisen och därtill 
kommande handlingsprogram 
Polisen och kommunen kommer att skriva fram en handlingsplan som följs upp på 
Lokala BRÅ 
 
 
 
 
 
Information om trygghetsskapande projekt 
En medborgardialog ska upprättas för att kommunen ska få tips kring hur torget 
och centrum ska kunna göras attraktivt.  

 
 
Rapport från polisen  
Statistik hämtas från BRÅs hemsida. 



Antal anmälda brott är ungefär lika många som 2014 fram till i juli 2016. 
Antal våldsbrotten har halverats sedan 2015 till 45 st fram till juli 2016. 
Narkotikabrotten har halverats sedan 2014 kan bero på att UNG gruppen inte är 
aktiva längre.  
Axel informerar om medborgarlöfte som polisen kommer att arbeta efter. 
Medborgarnas åsikter är att de vill ha en ökad synlighet från polisen, att det finns 
trafikproblem I Örkelljunga och rädsla för att drabbas av brott.  
Polisen ska tillsammans med kommunen genomföra gemensamma 
medborgardialoger vid minst två tillfällen per år.  
Polisen och kommunen ska genomföra åtgärder mot de problem som finns med 
missbrukare i gatumiljö i de centrala delarna av Örkelljunga enligt handlingsplan.  
Polisen kommer att genomföra minst en trafikkontroll varje vecka. Kommunen 
kommer att regelbundet se över trafikmiljön för at bedöma åtgärder samt införa 
kommunal parkeringsövervakning.  
 
 
Rapport från fältsekreterarna 
Fritidsgårdarna öppnade under gårdagen med förlängda öppettider. 
Fältningen under sommaren har varit lugn när det gäller alkohol, däremot har det 
varit crossåkning i byn. Nattvandrarna har också varit ute i sommar.  
Kultur och fritid har haft sommarlovsaktiviteter, främst riktade till yngre barn.  
Integrationshandläggare kommer att vara på fritidsgården.  
 
 
Kommande aktiviteter  
Det kommer att startas två riktade grupper för barn/ungdomar på 
eftermiddags/kvällstid med Hanna Sandin. 
 
Övriga frågor  
Polisen önskar kontakt tidigt om det uppstår problem av något slag i kommunen.  
 
Nästa möte  
11/10 kl. 09.15 fika 9.30 mötesstart 
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