
 
 

 
 
 
 
Minnesanteckningar Lokala Brottsförebyggande rådet 
den 11/2 2014  
 
Närvarande: Carina Zachau kommunalråd, Christer Olsson kommunstyrelsen, Jeanette 
Kringstad fritidsgårdsföreståndare, Jesper Bengtson polisen, Theresa Lindahl 
utbildningsnämnden, Hanna Hallberg fältsekreterare, Johanna Häggberg folkhälsostrateg, 
Lars-Ola Olsson verksamhets- och utvecklingschef, Sara Stigsdotter-Dahlberg enhetschef 
IFO, Ann-Helen Erwing socialchef, Emma Larsson utredare socialförvaltningen. 
 
Anmält förhinder: Siv Stoltenberg, socialnämnden. 
 
Sekreterare 
Emma Larsson valdes till sekreterare för dagens möte. 
 
Minnesanteckningar 
Minnesanteckningar från föregående möte godkändes och lades till handlingarna. 
 
Rapport från polisen  
Jesper Bengtson rapporterar om sitt arbete och framhåller det goda samarbetet som finns med 
socialförvaltningen. Vidare informerar han om att andelen bilburen ungdom har minskat, att 
det varit en del bränder i Skånes Fagerhult samt att det är dags att börja planera inför 
Örkelljunga dagarna.  
 
Rapport från fältsekreteraren 
Hanna Hallberg informerar om sitt arbete ute i skolorna och på fritidsgårdarna samt att hon 
framöver även kommer att vara med i matsalen i syfte att vara mer tillgänglig för eleverna. 
Delar polisens uppfattning att andelen bilburen ungdom har minskat. Hon ser även att det har 
blivit en mindre användning av cannabis. Det har arbetats förebyggande kring detta genom 
spridning av informationsbroschyrer samt genom arrangerade föräldraträffar. Det finns ett bra 
samarbete med Ung-gruppen. Fältsekreterarna jobbar just nu med SIKTA-projeket, och under 
våren är det planerat för en föreställning.  
 
I mars kommer en tjejgrupp på 10 deltagare att starta som riktar sig till tjejer på högstadiet. 
Det har varit ett stort intresse och det är redan 10 deltagare anmälda. Syftet med tjejgruppen är 
att stärka tjejernas självkänsla och arbeta för en bättre psykisk hälsa. Gruppen kommer att 
träffas sju måndagar i rad. En del killar har även lyft frågan om det kan bildas killgruppar 
framöver. 
 
Det har kommit in synpunkter på att belysningen vid lekplatsen på fritidsgården bör bli bättre. 
Carina Zachau tar frågan vidare till KSAU.  
 
 
 



 
 
Rapport från utbildningsförvaltningen 
Jeanette Kringstad informerar om att en fältfritidsledare kommer att anställas inom kort på 
utbildningsförvaltningen. Det är en tjänst som ska arbeta för större samverkan mellan de 
befintliga fritidsgårdarna och den så kallade frånvarogruppen. Frånvarogruppen har jour och 
kontaktas av skolan då det upptäcks att en elev inte kommit till skolan. I dessa fall kontaktas 
föräldrarna och det kan göras hembesök. De som har jour kan i sin tur kontakta 
fältsekreteraren Hanna Hallberg. Fältfritidsledaren ska även ge stöd till de elever som kommer 
tillbaka till skolan efter en tids frånvaro.  
 
Jeanette lyfter frågan att informationsinsatser om t.ex. droger bör göras i samverkan mellan 
polis, socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen i syfte att få ett mer samlat grepp kring 
vad som skickas ut och därigenom skapa en tydlighet gentemot kommuninvånarna. Vidare 
informeras om att det finns en öppen fritidsgård från årskurs 4 på skolan i Skånes Fagerhult. 
Fritidsgården i Åsljunga är även populär.  
 
Lars-Ola Olsson lyfter frågan om budget till lovverksamhet inför sommaren. Carina Zachau 
meddelar att först ska ett förslag på aktiviteter presenteras och därefter kan budgeten 
diskuteras.  
 
Samverkansavtal kommun- Polis 2014 
I samverkansavtalet mellan kommun och polis inför 2014 ska tre fokusområden skrivas in: 
trygghetsskapande åtgärder, synliga poliser och missbruksproblematik. Samtliga 
fokusområden ska följas upp löpande vid varje kommande möte. Emma Larsson tar fram ett 
utkast på samverkansavtal och skickar därefter ut det till mötesdeltagarna för synpunkter. 
Därefter tas avtalet upp i KSAU.  
 
Trygghetsmätning Skåne 
Jesper Bengtson föredrog rapporten ”Trygghetsmätning i Skåne” och därefter lades rapporten 
till handlingarna. Jesper kommer att återkoppla och berätta mer om trygghetsmätningen vid 
medborgardialogen i Örkelljunga den 11 mars. 
 
Slutrapport från trygghetsvandring 
Johanna Häggberg redogör för slutrapporten från trygghetsvandringarna. Under 2012 gav det 
lokala Brottsförebyggande rådet (BRÅ) Johanna Häggberg uppdraget att genomföra 
trygghetsvandringar i de större orterna i kommunen; Åsljunga, Eket, Skånes Fagerhult och 
Örkelljunga. Vid årets slut 2013 har alla fyra trygghetsvandringarna genomförts. Åsljunga och 
Eket under 2012 samt Skånes Fagerhult och Örkelljunga under 2013. Protokoll från 
trygghetsvandringarna finns i pappersform på biblioteket samt på Örkelljunga kommuns 
hemsida. Till hösten 2014 planeras trygghetsvandring till Åsljunga. Johanna lyfter även 
frågan om polisen och fältsekreteraren ska delta under trygghetsvandringen för att dels öka 
förankringen dels fånga de sociala värdena och därmed utveckla trygghetsvandringarna.  
 
Medborgardialog: information från polisen 
Den 11 mars är det nästa medborgardialog i Örkelljunga. Då kommer även Jesper Bengtson 
att delta och föredrar rapporten ”Trygghetsmätning i Skåne”. 
 
 



 
 
 
Centrum kraft 
Carina Zachau informerar om arbetet med Centrum kraft. Lars-Ola Olsson framhåller att 
Centrumkraft är viktigt för att få till stånd en konstruktiv grupp och betonar vikten av att 
gruppen arbetar utifrån en långsiktig plan med kontinuerliga insatser.  
 
Övriga frågor 
- Skånes Fagerhult 
Det har varit en del graffiti i Skånes Fagerhult. Carina Zachau ska kontakta fastighetsägarna 
med uppmaning om att de ska ta bort graffitin.  
 
- Valborg  
Viktigt att det finns många vuxna personer tillgängliga under Valborg. Socialförvaltningen 
påpekar behovet av att polisen är på plats under hela kvällen. Jesper Bengtson lyfter 
möjligheten att även polisens volontärer skulle kunna vara på plats. Jeanette Kringstad ska 
undersöka möjligheten att ha fler personal från fritidsgårdarna i tjänst under Valborg. 
Diskussion om det ska arrangeras något för ungdomar under Valborg. 
 
Badbryggorna till Fedingesjön ska inte vara ilagda under Valborg då många ungdomar 
befinner sig där. Theresa Lindahl tar frågan vidare och undersöker när badbryggan läggs ut på 
våren. 
 
Johanna Häggberg ska skicka ut ett brev till samtliga föräldrar i Örkelljunga kommun inför 
Valborg. Det finns möjlighet att kontakta Johanna för att lämna synpunkter på innehållet i 
brevet samt bidra med egen information.  
 
 
Kommande möten enligt beslut på Lokala Brå den 11 februari 
Nästa möte är den 24/4 kl. 10-12 samt den 3/6 kl. 10-12.   

 
 
 
 
/Emma Larsson, sekr. 
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