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MÖTESANTECKNINGAR STRATEGISKT BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET 
 
 

Tid och plats: Örkelljungasalen kl. 08.30 – 09.56 

Närvarande: Christian Larsson, kommunstyrelsens ordförande, justerare 
Niclas Bengtsson, oppositionsråd, justerare 
Christer Unosson, förste vice ordförande socialnämnden  
Ardiana Demjaha - kommundirektör 
Louise Johansson – utredare, samordnare för BRÅ 
Sara Olsson – t.f. kultur- och fritidschef 
Kristofer Johansson - samhällsbyggnadschef 
Eva Schelin – elevhälsochef 
Sofie Hjälte – verksamhetschef IFO 
Sara Merbom – Polisen 
 

Justering: Mötesanteckningarna har justerats med digital signering.  
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2. Föregående protokoll 
 

3. Aktivitetsplan: Kartläggningsarbete 
 

4. Aktivitetsplan: Problemområden kopplat till trafiksituationen i Örkelljunga kommun 
 

5. Information från operativa rådet 
 

6. Övriga frågor 
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Justering av mötesanteckningar 

 
Strategiskt brottsförebyggande rådet beslutar 

Strategiskt brottsförebyggande rådet beslutar att välja Christian Larsson 
och Niklas Bengtsson till justerare av strategiska rådets mötesanteckningar 
2022-09-27.  
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Föregående protokoll 

 
Strategiskt brottsförebyggande rådet beslutar 

Strategiskt brottsförebyggande rådet beslutar att lägga föregående protokoll 
till handlingarna.  
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AKTIVITETSPLAN: Kartläggningsarbete 2022  

 
Strategiskt brottsförebyggande rådet beslutar 

Strategiskt brottsförebyggande rådet beslutar att godkänna aktivitetsplanen 
för kartläggningsarbete 2022.  

Strategiskt brottsförebyggande rådet beslutar att flytta det strategiska rådets 
möte 2023-01-09 till februari 2023.  

Sammanfattning: 
Samordnare för BRÅ redovisar förslag till aktivitetsplan och berättar om de olika 
aktiviteterna som framgår i planen. Det förs även en diskussion kring att flytta 
fram nästa strategiska möte för att bland annat effektivisera arbetet med 
kartläggningen.  
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Aktivitetsplan: Problemområden kopplat till 
trafiksituationen  
Strategiskt brottsförebyggande råd beslutar 

Strategiskt brottsförebyggande råd beslutar att godkänna aktivitetsplanen 
för trafikmånaden i oktober 2022.    

Sammanfattning: 
I beslutat medborgarlöfte för perioden oktober – december 2022 ska bland annat 
en trafikmånad genomföras i oktober. Samordnare för BRÅ presenterar förslag till 
aktivitetsplan för trafikmånaden.  

Det förs även en diskussion kring vikten av marknadsföring av trafikmånaden och 
dess aktiviteter.  
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Information från operativa rådet 
Strategiskt brottsförebyggande råd beslutar 

Strategiskt brottsförebyggande råd beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.   

Sammanfattning: 
Samordnare för BRÅ informerar om att vårens medborgardialog gällande att göra 
torget till en mer trygg och attraktiv plats kommer att ge resultat i form av ökad 
belysning i träd, mer sittplatser och växtarrangemang. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen påbörjar arbetet under hösten.  
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Övriga frågor 
Sammanfattning: 
På sammanträdet diskuteras följande frågor:  

• Information och återkoppling gällande polisens arbete.  
• Återkoppling till allmänheten gällande brottsförebyggande rådets arbete.  
• Ökad stöldrisk av ved och pellets.  
• Ungdomars narkotikaanvändning. 
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