
 
 

 

 

Möte med Lokala Brottsförebyggande rådet 

Måndagen den 10 februari kl. 08.30, lokal: Örkelljungasalen i 

kommunhuset. 

 
Närvarande: ordf Christian Larsson kommunalråd, Niclas Bengtsson oppositionsråd, Christer 

Unosson socialnämnden, Axel Johansson polisen, Johan Lindberg bitr socialchef, Jeanette 

Kringstad fritidsgårdsföreståndare, Manfred Riekwell socialsekreterare, Li Merander 

folkhälsoutvecklare.  

 

 
  Dagordning: 

 

1. Val av sekreterare för mötet 

Li Merander 

 

2. Minnesanteckningar från förra gången  

Minnesanteckningarna lades utan kommentarer till handlingarna. 

 

3. Mötesstruktur 

Diskussion fördes om hur dagordning och mötesstruktur ska vara framöver. 

Följande punkter lyftes fram som viktiga:  

 

• Aktuella händelser 

• Trafik 

• Skola och socialtjänst – rapporter från fältverksamhet, närvarogruppen 

samt Örat mot marken 

• Medborgardialog 

• Övrigt 

 

4. Trafik 

Hastighetsmätningar sker över tid för att kartlägga var fortkörning sker så att 

insatser sätts in på rätt plats. Fokus ligger på oskyddade trafikanter så som äldre 

och barn.  

 

Det har skrivits insändare om ökad buskörning inne i Örkelljunga, en sådan 

ökning kan inte bekräftas av vare sig polisen eller fältverksamheten.  

 

5. Skola och socialtjänst 

Kontinuerlig dialog sker mellan polis och socialtjänst.  

 

Närvarogruppens arbete uppskattas.  

 



Diskussion fördes kring delning av olämpliga foton och videos bland unga.  

 

Fråga om insynsskydd i duschar – Christian informerade om att arbete pågår att 

montera insynsskydd, detta sker enligt en treårig plan.  

 

Maria nordväst (rådgivning och behandling för unga upp till 25 år, alkohol och 

droger) kommer att ha viss verksamhet på vårdcentralen i Örkelljunga.  

 

6. Medborgardialog 

Polisens husbil används vid medborgardialoger under förutsättning att den inte 

behöver tas i bruk inom ramen för operation Rimfrost.  

 

Medborgardialog preliminärbokat till 8 maj kl. 16-18 i centrala Örkelljunga. 

Förslag lades fram om att även genomföra medborgardialog i samband med 

event som sker i Örkelljunga.   

 

7. Övrigt 

SBF kommer att genomföra mätning av narkotika i avloppsvattnet, detta skall 

samordnas med den mätning som Klippans kommun genomför.  

 

Den 27 februari har ungdomsrådet sitt nästa sammanträde och detta är öppet för 

alla ungdomar. På sammanträdet kommer nya ledamöter att väljas in. Datum ska 

bokas för möte med KS presidium.  

 

8. Nästa möte 

18 maj kl. 08:30-10:00, Örkelljungasalen i kommunhuset 

 


