
 
 

 

 

Möte med Lokala Brottsförebyggande rådet 
Måndagen den 9 november 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, Jon 

Strömberg utbildningsnämndens ordf, Johan Lindberg bitr socialchef, Matilda Hedén 

elevhälsochef samt verksamhetschef Myndighet & Öppenvården, Jeanette Kringstad 

fritidsgårdsföreståndare samt Li Merander folkhälsoutvecklare.  

 

 
  Dagordning: 

 

1. Val av sekreterare för mötet 

Li Merander 

 

2. Minnesanteckningar från förra gången  

Minnesanteckningarna lades till handlingarna utan kommentar. 

 

3. Aktuella händelser 

Axel informerade om att det varit en ökad mängd anmälda brott, särskilt 

våldsbrott där gärningsman och brottsoffer är bekanta med varandra, det rör sig 

ofta om yngre personer.  

 

Antalet bostadsinbrott har ökat något, även stölder på byggarbetsplatser.  

Polisen har uppmärksammat betydande narkotikaproblematik i kommunen och 

har satt in extra insatser. Områdespolisen arbetar mer med narkotikafrågor och 

arbetet har förstärkts med en fokusgrupp kopplad till narkotika. Förbättring har 

redan setts i Skånes Fagerhult.  

 

4. Trafik 

Polisen har inte fått ta del av kommunen hastighetsmätningar, önskar bättre 

dialog med trafikingenjör eller liknande. Tillförordnad samhällsbyggnadschef får 

säkerställa att dialog upprättas med relevant tjänsteperson.  

 

Det uppmärksammades att lokala BRÅ saknar representant från SBN/SBF. Även 

detta ska lyftas med tillförordnad samhällsbyggnadschef. 

 

Problematik med fordon på Deromes område, diskussion har förts i KSAU 

(2020-09-09 § 191) om att skylta om och göra förbud mot motorfordon under 

vissa tider av dygnet så att de som befinner sig där då kan bötfällas. Undersöker 

även möjligheten att sätt in kameraövervakning.  

 



 

 

5. Skola och socialtjänst 

Manfred informerade om att det är ganska lugnt på ungdomssidan.  

 

Matilda informerade om att Maria Skåne Nordväst kommer att utgå ifrån 

Familjecentralens lokaler på onsdagseftermiddagar.  

 

Jeanette informerade om att där inte är lika mycket frånvaro som tidigare på 

Kungsskolan. Närvarogruppen fortsätter att leverera gott resultat. Vuxennärvaro 

på skolan är väldigt viktig.  

 

Det har ritats en del rasistiska märken på Kungsskolan, detta är polisanmält och 

skolan ska lägga upp en plan för hur de ska agera. Matilda informerade om 

möjlighet att ansöka om medel för att göra extra resurser i skolan. Axel påtalade 

vikten av att polisanmäla händelser som detta, polisanmälningar är en viktig 

aspekt för Datainspektionens tillstånd för eventuell kameraövervakning. 

 

Christian lyfte funderingar på att sätta in trygghetsvärdar och Niclas frågade om 

kommunen kan gå in att stötta befintlig nattvandrare med lokal eller annat.  

Jeanette informerade om att nattvandrarna har tillgång till lokal på centrumhuset 

samt jackor. Johan påtalade att vi bör vara bättre på att lyfta detta. Diskussion 

fördes kring samordning av liknande funktioner. Jon påtalade att det är viktigt att 

kvalitetssäkra insatserna. Matilda lyfte att det handlar om sociala relationer, att 

stärka dialogen mellan vuxna och unga och att det inom utbildningsförvaltningen 

arbetas det med ICDP (International Child Development Programme, 

samhällsorienterat program vars målsättning är att stödja och främja psykosocial 

omsorgskompetens hos personer som ansvarar för barns omsorg). 

 

Christian frågade om våld i nära relationer ökat i samband med att hemarbete 

ökar. Matilda svarade att det enligt reportage i media inte har ökat. Johan 

informerade om att det setts en viss ökning av antalet anmälningar om våld i 

hemmet men att det inte ses motsvarande ökning av antal berörda individer, det 

vill säga att det över lag är samma individer/familjer men fler tillfällen.  

 

Axel påtalade att det är viktigt för polisen med bra kanaler in i kommunen, både 

vad gäller trafiken och inom socialförvaltning (särskilt IFO).  

 

Christian påtalade att det är viktigt att allmänheten ser till att göra 

brottsanmälningar till polisen och inte bara rapportera in dem till kommunen. 

 

6. Medborgardialog 

Nytt datum för medborgardialog sätt när omständigheterna tillåter.  

 

7. Övrigt 

Li informerade om att resultatet av de nya testerna i avloppsvatten ej inkommit 

än.  

 

 

 



 

Det var planerat ett informationsmöte om ANDT och trygghet för 

vårdnadshavare till elever i åk 7 den 17 november, detta ställdes in på grund av 

rådande pandemi-restriktioner, om restriktionerna lyfts kan detta hållas i 

december, annars kan det bli aktuellt att hålla det som ett digitalt möte. 

 

8. Nästa möte 

25 jan kl. 8:30-10:00, Örkelljungasalen i kommunhuset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


