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MÖTESANTECKNINGAR STRATEGISKT BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET 

 

 

Tid och plats: Konferensrum Örkelljungasalen kl. 10.00 – 11.00 

Närvarande: Niclas Bengtsson (SD)  

Anneli Eskilandersson (SD) 

Stefan Svensson (SD) 

Arne Silfvergren (S) 

Louise Johansson – utredare, samordnare för BRÅ 

Ardiana Demjaha - kommundirektör 

Kristian Lindgren - utbildningschef 

Sofie Hjälte – myndighetschef socialförvaltningen 

Maria Månsson Brink - stadsarkitekt 

Sara Merbom – Polisen 

 

Dagordning:   

 

1. Samverkansöverenskommelse 2023-2024 och medborgarlöften 2023 

 

2. Aktivitetsplaner 2023 
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Samverkansöverenskommelse 2023-2024 och 

medborgarlöften 2023 

 

Strategiskt brottsförebyggande rådet beslutar 

Strategiskt brottsförebyggande rådet beslutar att godkänna 

samverkansöverenskommelsen mellan Örkelljunga kommun och LPO 

Ängelholm och översända denna för beslut till kommunstyrelsen.  

Strategiskt brottsförebyggande rådet beslutar att godkänna medborgarlöften 

för 2023 och översända dessa för beslut till kommunstyrelsen.  

 

Sammanfattning:  

Samverkansöverenskommelsen mellan Örkelljunga kommun och LPO Ängelholm 

2023-2024 presenteras utan revideringar.  

I medborgarlöftet för perioden maj – augusti 2023 gällande alkohol och narkotika 

gör ett förtydligande gällande innebörden av ANDTS. I punkten gällande 

gemensam föreläsning för vårdnadshavare till högstadieelever läggs 

utbildningsförvaltningen till som en aktör.  

I medborgarlöftet för perioden september – december gällande skadegörelse och 

tillgreppsbrott revideras antalet nattpatrulleringar på rastplatser från 4 till 20. 

Punkten Örkelljunga kommun ska hantera klotter inom kommunens 

ansvarsområde inom 48 timmar revideras till Örkelljunga kommun ska hantera 

klotter inom kommunens ansvarsområde inom två arbetsdagar från inrapporterad 

eller egen observation.  
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Aktivitetsplaner 2023 

 

Strategiskt brottsförebyggande rådet beslutar 

Strategiskt brottsförebyggande rådet beslutar att godkänna 

aktivitetsplanerna för 2023.   

Sammanfattning:  

Strategiska rådet beslutade om totalt fyra aktivitetsplaner med följande 

revideringar:  

Aktivitetsplan: ANDTS (alkohol och narkotika):  

• I punkten gällande gemensam föreläsning för vårdnadshavare till 

högstadieelever läggs utbildningsförvaltningen till som en aktör. 

 

Aktivitetsplan: Skadegörelse och tillgreppsbrott:  

• Antalet nattpatrulleringar på rastplatser revideras från 4 till 20.  

 

• Punkten Örkelljunga kommun ska hantera klotter inom kommunens 

ansvarsområde inom 48 timmar revideras till Örkelljunga kommun ska 

hantera klotter inom kommunens ansvarsområde inom två arbetsdagar från 

inrapporterad eller egen observation.  

 

• Punkten Undersök möjligheten för motorburen ungdom att agera kapabla 

väktare i kommunen revideras till Undersök möjligheten för motorburen 

ungdom att agera observatörer i kommunen’ 

 

Aktivitetsplan: Ungas utsatthet för brott 

• Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen (tidigare kultur- och 

fritidsförvaltningen) läggs till som en aktör gällande aktiviteter med fokus på 

sexualbrott.  

 

Aktivitetsplan: Våld i nära relation 

• Punkten Ökad kunskap om våld i ungas nära relationer revideras till Tema om 

våld i ungas nära relationer.  

 

• Punkten Orosanmälan skrivs för vuxen vid misstanke om våld i nära relation 

revideras till Socialförvaltningen tillhandahåller information till polisen som 

kan delas ut i samband med misstänkt våld i nära relation bland vuxna.  


