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Datum

2015-03-12
Kommunledningsförvaltningen
Peter Andreasson, 0435-55350
peter.andreasson@orkelljunga.se

Medborgardialog Örkelljunga
Plats

UBC

Datum

12 mars 2013, kl. 19.00 – 21.00

Politiker

Carina Zachau
Christer Olsson
Tommy Brorsson
Thomas Bjertner
Gunnar Edvardsson

Tjänstemän

Peter Andreasson
Antal
deltagande 5 Kvinnor

10 Män

1. Inledning och välkomnande
Carina Zachau hälsade välkomna till Medborgardialog
2. Händelser under det gångna året och vad som är på gång i
kommunen
Carina visade en PP innehållande kommunfakta och viktigare händelser i
kommunen.
PP bifogas mötesanteckningarna.
3. Information från polisen
• Tobias Ekdahl, t f närpolischef, informerade om polisens nya
organisation och syftet är att skapa en enhetlighet som förenklar
verksamheten. Man vill även skapa en lokalförankring.
Kommunpolis och områdespolis är nya begrepp.
•

Örkelljunga kommun kommer att tillhöra Kulla-Bjäre polisdistrikt
(tidigare Söderåsens)

•

Medborgardialoger och medborgarlöfte är ett nytt koncept.

•

Det finns en ökning av registrerade brott vilket beror på att man
registrerar fler händelser. Ökningen av narkotikabrotten har ökat och
det beror på att polisen har varit aktivare inom området. Totalt sett är
brottsligheten lika över åren.
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4. Nya frågor från Medborgardialogen
• Felparkering kan avhjälpas med parkeringsvakt, frågan ligger i
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
•

Cykelväg till Lärkesholm har blivit fördröjd av Trafikverket

•

Vid busshållplatser sitter stolpen mitt i cykelvägen, hållplatsen vid
arbetsmarknadsenhet.

•

På trafikdelaren vid kyrkan finns inte reflexer (trafikverkets väg)

•

Äldreboendet bör placeras på Ejdern

•

Fantastisk satsning på ungdomar vad det gäller skateboard, konstgräs,
allhall mm

•

Skylt bör sättas upp vid kyrkogården som anger att det är till för
kyrkogårdsbesökare

•

Trygghetslarm när det är kopplat till IP telefoni.

•

Vid anteckningarna
Peter Andreasson
Kommunchef
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