
 
 

 
 
 
 
Minnesanteckningar Lokala Brottsförebyggande rådet 
den 3/6 2014  
 
Närvarande: Carina Zachau kommunalråd, Jeanette Kringstad fritidsgårdsföreståndare, Urban 
Torstensson polisen, Patrik Prahl polisen, Theresa Lindahl utbildningsnämnden, Hanna 
Hallberg fältsekreterare, Johanna Häggberg folkhälsostrateg, Lars-Ola Olsson verksamhets- 
och utvecklingschef, Emma Larsson utredare, socialförvaltningen. 
 
Sekreterare 
Emma Larsson valdes till sekreterare för dagens möte. 
 
Minnesanteckningar 
Minnesanteckningar från föregående möte godkändes och lades till handlingarna. 
 
Rapport från polisen  
Urban Torstensson rapporterar om Örkelljunga dagarna som ägde rum den 31/5-1/6. 
Sammanlagt var det sju poliser och sex ordningsvakter i tjänst. Urban Torstensson konstaterar 
att det hade behövts fler poliser då det var lite stökigare detta år jämfört med förra året. En 
misshandel anmäldes i samband med Örkelljunga dagarna samt påträffades sex ungdomar 
narkotikapåverkade.  
 
Den 1/1 2015 bildas en ny organisation för polisen. Omorganisationen innebär att polisen ska 
bilda en sammanhållande myndighet som ersätter de tidigare 21 polismyndigheterna, 
Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium. Det blir sju polisregioner där 
region Syd kommer att utgöras av Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län och Kalmar län.  
Örkelljunga kommun ska tillhöra området Kulla-Bjäre där även Ängelholm, Båstad och 
Höganäs ingår.  
 
Hanna Hallberg ska ta kontakt med Mattias Löv från polisen och bjuda in honom samt 
Jeanette Kringstad till ett möte.  
 
Tertialrapport 2014 
Urban Torstensson går igenom rapporten, Tertialrapport 2014-Uppföljning av 
brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne. Vid jmf med år 2013 överstiger årets brottslighet inte 
förra året. 

Rapport från fältsekreteraren 
Hanna Hallberg rapporterar från Örkelljunga dagarna. Det var två personer från 
socialförvaltningen samt två personer från utbildningsförvaltningen som arbetade på fredag 
och lördag kväll/natt. Utöver det var även nattvandrare, polis, och ordningsvakter på plats. På 
fredagen, som var stökigare än lördagen, avslutade personal från socialförvaltningen och 



 
 
utbildningsförvaltningen passet kl. 02.00. Lördagen var något lugnare då det var mindre folk 
ute och passet avslutades kl. 01.00. 
 
Hanna berättar om sitt förslag att inför nästa Valborg ta fram en halvliters petflaska med 
påklistrade kontaktuppgifter till fältsekreteraren för att dela ut till ungdomar. 
 
Vidare informerar Hanna om att föräldrar till barn som provat cannabis träffats under hösten 
och våren vid tre tillfällen samt haft en återträff. Det har varit väldigt uppskattat bland 
deltagarna.  

 
Utifrån den senaste folkhälsoundersökning, som visade att en stor andel av unga tjejer mår 
psykiskt dåligt och har låg självkänsla, togs beslut om att starta en tjejgrupp. I våras träffades 
gruppen för första gången. Sammanlagt har gruppen träffats vid åtta tillfällen. De har b.la. fått 
möjlighet att lära sig självförsvar, pratat om mobbning osv. Gruppen ska träffas en gång till i 
sommar för att spela vollyboll och grilla. Det har funnits ett stort intresse att delta i gruppen 
och det finns planer på att starta nya grupper till hösten. 
 
Hanna framhåller även det goda samarbetet med fältfritidsledaren och att de planerar för 
kommande gemensamma aktiviteter.    

 
Återkoppling från Valborg 
På Valborg var det tre personer från socialförvaltningen, tre personer från 
utbildningsförvaltningen, representanter från LP-stiftelsen, polisens volontärer samt 
nattvandrare som fanns ute i kommunen. Flest ungdomar, ca 150 st. i åldern 13-14 år och 
uppåt, uppehöll sig vid Fedingesjön. Förra året var det ca 200-250 ungdomar. 
 
Förslag till nästa år är att sätta upp lampor runt om sjön där ungdomarna befinner sig samt att 
det säkerställs att det finns personal vid Fedingesjön hela tiden. Ett annat förslag som lyfts 
fram är att kommunen t.ex. bjuder på grillad korv eller fika vid sjön. 
 
Planering inför skolavslutning 
Skolavslutningen är den 13/6. Carina Zachau kollar med Skånetrafiken om de ska köra extra 
bussar den dagen.  

 
Övriga frågor 
Johanna Häggberg, folkhälsostrateg, berättar om de trygghetsvandringar som gjorts under 
hösten i Skånes Fagerhult, Eket, Åsljunga och i Centrum. Det som framkom under 
trygghetsvandringarna har setts över och blivit åtgärdat. Det planeras för en trygghetsvandring 
till hösten i de områden av Åsljunga där det tidigare inte gjorts någon trygghetsvandring.  
 
Rektorerna ska bjudas in till kommande trygghetsvandringar.  
 
Nästa möte  
Nästa möte är den 2/9 kl. 9.30–12.00 
 
/Emma Larsson, sekr. 
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