Möte med Lokala Brottsförebyggande rådet
Måndagen den 22 mars kl. 08.30, lokal: Örkelljungasalen i kommunhuset.
Närvarande: ordf Christian Larsson kommunalråd, Niclas Bengtsson oppositionsråd, Christer
Unosson 1:e vice ordf socialnämnden, Axel Johansson polisen, Stefan Christensson
kommunchef, Jon Strömberg utbildningsnämndens ordf, Johan Lindberg bitr socialchef,
Matilda Hedén elevhälsochef samt verksamhetschef Myndighet & Öppenvården, Jeanette
Kringstad fritidsgårdsföreståndare, Jonnie Svensson arbetsledare SBF samt Li Merander
folkhälsoutvecklare

Dagordning:
1. Val av sekreterare för mötet
Li Merander
2. Minnesanteckningar från förra gången
Angående uppsättning av skyltar vid Derome om tidsbegränsad motortrafik, trots
beslut i KS om att sätta upp skyltar är dessa ännu ej uppsatta.
Fortsatt problem med slangning av kommunens bilar.
Minnesanteckningarna lades sedan till handlingarna.
3. Aktuella händelser
Axel rapporterade att under perioden januari-februari är det är en nedgång i det
totala antalet brott, från 217 i fjol till 202 i år. För brott mot person (3-7 kap i
brottsbalken) var det 47 i fjol och 46 i år, polisen (som använde en snävare
definition av brott mot person/våldsbrott) har uppmätt en nedgång. Både detta
och förra året skedde 4 bostadsinbrott, fritidshus räknas ej in. Polisen har
genomfört fokuserade insatser mot narkotikabrott, förra året var det 11 och i år
18 narkotikabrott. I Örkelljunga sker ett omfattande bruk av narkotika,
framförallt cannabis, polisens fokus ligger på att slå ut narkotikahandeln.
Diskussion fördes kring förebyggande arbete mot narkotikabruk. Vad skulle
UBF och SOC kunna göra tillsammans? Kan vi involvera polisen i detta? Göra
tidiga insatser kopplat till tobaksbruk redan i mellanstadiet. Matilda informerade
om arbetet med att fram ANDT rutiner och riktlinjer för skolan. Christer sa att
framtagna dokument som dessa bör lyftas till nämnden för att medvetandegöras
och beslutas om, han lyfte även behovet av en samordnande funktion för detta
arbete. Christian framförde att även KS vill ta del av dessa dokument.

Axel informerade om att det skett två bränder i Örkelljunga för några veckor
sedan. Dessa bränder har inget inbördes samband. Utredning pågår.
4. Trafik
Det har varit en del stök och nedskräpning under helgen kopplat till motorburen
ungdom. Axel påtalade att det sällan begås brott vid dessa tillfällen. Kommunen
kan besluta om ändring i de lokala ordningsstadgarna för att påverka
fordonsflöde och parkering, kommunen kan tex reglera parkeringsregler etc och
utifrån det kan brott identifieras.
Jonnie informerade om att problematiken har pågått under ungefär 10 års tid.
Pållarna som kommunen har satt upp på ICAs och COOPs parkeringar är
placerade på privat mark, gata-park har fått uppdraget att sköta dessa pållare utan
att få tillagd budget. Det upplevs som att problemet bara flyttas från parkering
till parkering. Jonnie anser att det behöver finnas vuxennärvaro på plats.
Christian lyfte behov av att göra någon typ av insats. Nattvandrare? Polisens
närvaro? Närvaro av fältare? Niclas påtalade ungdomars behov av att träffas och
om det saknas mötesplatser så skapar de egna. Manfred har tidigare lyft fram att
det borde börjas med att etablera en dialog med ungdomarna. Matilda påminde
om att Lupp-undersökningen visar att de unga tycker att det saknas saker att göra
i kommunen.
Jeanette lyfte att det avspärrningarna för motortrafik på ICAs och COOPs
parkeringar inte längre är i funktion. Hon påtalade att ungdomarna gillar att
träffa andra ungdomar, från andra kommuner, så vi behöver kanske etablera
samverkan med andra kommuner. Förslag lades även fram att göra praktiska
insatser som att städa upp på parkeringarna, det är dock otillräckligt med
personalresurser inom fältverksamheten för att täcka upp för allt. Jeanette lyfte
att det kanske behöver tänkas om och göras en omorganisation av Lokala BRÅ
för att kunna göra rätt insatser. Jon lyfte att skapa relationer och att involvera ett
flertal aktörer. Det är viktigt att ta tillvara på de resurser och det engagemang
som finns.
Li framförde att det saknas en etablerad målbild utifrån vilken Lokala BRÅ och
kommunens förvaltningar kan initiera riktade insatser och följa upp förändring.
Christer föreslog att i stället för att Lokala BRÅ fokuseras på att identifiera
problem bör det planeras in insatser där gruppen verkligen agerar. Önskemål om
att träffa närliggande kommuner för att hitta en samverkan. Även Christer önskar
att det tas fram en skriftlig målbild. Christian lyfte att det finns många
medarbetare i kommunen som kan involveras arbetet med målbilden. Matilda
påtalade att vi behöver ta reda på vilka grupper som upplever problem och hur
många som påverkas av respektive problem. Christian vill att detta lyfts till
KSAU.
Jonnie informerade om att SBF (Anneli) startat upp ett trafikråd, sen okt 2020,
där de blanda annat fått trafikföreskrifter på plats. Christian lyfte att detta råd bör
kopplas ihop med politiken.

Jonnie, informerade om att det finns två hastighetsmätare som kan flyttas dit de
behövs. Jonnie ser till att Axel får ta del av statistiken.
5. Skola och socialtjänst
Johan informerade om aktuellt läge inom socialtjänsten. Det har uppmäts stora
ökningarna av skolsociala problem samt brist i omsorg på olika sätt. Matilda
påtalade att pandemin kan förklara ökningen av skolsociala problem. Det är
fortsatt hög arbetsbelastning på soc. Placering av barn och insatser kopplat till
familjer har ökat, både jämfört med innan pandemin och under loppet av
pandemin, gäller ökning av brist om omsorg och föräldrars missbruk. Christian
frågade hur soc arbetar, Matilda svarade att det är ansträngt läge och att det
behövs resurser för att inte bara arbeta reaktivt utan även förebyggande och att
det behövs göras kommunövergripande insatser. Johan informerade om att de
skapar olika plattformar för att mobilisera resurser. Det kommer att vara
efterverkningar av pandemin under lång tid vilket kommer att belasta soc.
Matilda informerade Länsstyrelsens projekt om uppväxtvillkor för barn och unga
i Örkelljunga där det tydligt syns könsskillnader, flickorna i kommunen mår på
många sätt sämre än pojkarna.
Jon informerade om att skolorna har börjat öppna upp för närundervisning igen.
Han lyfte att skolan är inte bara ett forum för lärande utan även för social
samvaro.
Jeanettes personal stöttar de elever som har särskilda behov och svårigheter för
att klara av skolgången på distans. De håller bland annat i rastaktiviteter utomhus
och har flyttat ut kiosken för att minska umgänget inomhus.
Det ska startas upp en aktivitet som heter After School, föreningsaktiviteter
kopplat till avslutet av skoldagen, på F-6 skolorna. Syftet är att öka mängden
aktiviteter, skapa relationer samt stötta de barn som annars är hemma mycket. I
detta arbete är tanken att involvera ett brett utbud av föreningar. Christian lyfte
att det hade varit intressant att även komplettera med läxhjälp.
Jeanette informerade om att det är extremt lugnt ute över lag och att hon ska
redovisa sin sammanställning av situationen för Lokala BRÅ.
6. Medborgardialog
Nytt datum för medborgardialog sätt när omständigheterna tillåter.
7. Övrigt
Li informerade om att BRÅ har publicerat rapporten Informationsdelning mellan
socialtjänst och polis, i brottsförebyggande arbete med barn och unga. Den
visar att sekretessen upplevs som ett hinder för det brottsförebyggande arbetet
mellan polis och socialtjänst, det är dock oklart exakt hur. BRÅ har identifierat
behov av att effektivisera informationsdelningen i det i brottsförebyggande
arbetet.
Vidare informera Li om att regeringen har gett Myndigheten för familjerätt och
föräldraskapsstöd (MFoF) i uppdrag att ta fram en handlingsplan för
brottsförebyggande föräldraskapsstöd. Målet är att bidra till att förebygga barn

och ungas brottslighet. Uppdraget ska delredovisas den 1 april 2021 och
slutredovisas senast den 31 januari 2022.
Li informerade även om att regeringen har överlämnat en proposition om en
förnyad ANDTS-strategi till riksdagen, det är oklart om när beslut tas.
Grunden för strategin är att insatser för att skydda barn och unga utgör grunden
för det hälsofrämjande och förebyggande ANDTS-arbetet.
Förändringar från den tidigare strategin är bland annat:
•
•
•
•

Spel om pengar föreslås inkluderas i strategin.
Narkotikaklassade förskrivna och icke-förskrivna läkemedel bör
inkluderas i strategin.
Regeringen föreslår en nollvision avseende dödsfall till följd av
läkemedels- och narkotikaförgiftningar.
Tobak föreslås omdefinieras till tobaks- och nikotinprodukter.

Christian önskar att ett årshjul skapas för Lokala BRÅs möten.
Christian lyfte avslutningsvis att Örkelljunga trots allt är ett rätt bra ställe att bo
på.
8. Nästa möte
24 maj kl. 8:30-10:00, Örkelljungasalen i kommunhuset

