
 
 
Minnesanteckningar Lokala Brottsförebyggande rådet 
den 19/3 -2015 
 
 
Närvarande: Carina Zachau kommunalråd, Siv Stoltenberg, socialnämnden, Jeanette 
Kringstad fritidsgårdsföreståndare, Axel Johansson polisen, Björn Zorec utbildningsnämnden, 
Weronica Sandgren fältsekreterare, Katarina Berglund fält och fritidsledare, Rose-Marie 
Karlsson enhetschef/utredare socialförvaltningen. 
 
Sekreterare 
Rose-Marie Karlsson valdes till sekreterare för dagens möte 
 
Politiska ledamöter för lokala brottsförebyggande rådet valdes  
Carina Zachau till Ordförande  
Björn Zorec till vice ordförande 
 
Minnesanteckningar 
Minnesanteckningar från föregående möte godkändes och lades till handlingarna. 
 
Rapport från polisen  
Omorganisationen som innebär att Örkelljunga kommer att tillhöra Kulla-Bjäre – Ängelholm, 
beräknas sätta igång den 1/1-2016. Kommunpolisen kommer att ansvara för samverkan med 
kommunen. Det finns mer information om detta på polisen.se där kan man bland annat läsa 
om pilotkommunerna Lund och Sandviken. Avtal och handlingsplaner arbetas fram och man 
har förhoppningar om att detta ska ha en god effekt på tryggheten.  
Ung-gruppen kommer att finnas kvar och jobbar som tidigare.  
Kontaktuppgifter till Axel Johansson arbetstelefon 070-214 76 13  mail 
axel.johansson@polisen.se  
Axel Johansson informerar om hur antalet brott såg ut 2014, 
Våldsbrotten i Örkelljunga har minskat 2013 var det 94 stycken och 2014 var det 64 stycken. 
Skadegörelsebrotten ligger kvar på samma siffror. Narkotika brotten har ökat. Polisen satsar 
resurser på att lösa dessa brott och framförallt då det är yngre som är inblandade. Ett område 
som är eftersatt i Örkelljunga är trafiken, Axel tar vägen till Röke som exempel där 
rapporteras aldrig några trafikförseelser, på grund av att polisen aldrig är där. Det går bra att 
lämna in förslag på vilka gator där det upplevs att det går fort i trafiken.  
Han delar ut ett par broschyrer angående bedrägerier och de kommer vi att lägga på hemsidan. 
Grannsamverkan om det finns kommer polisen gärna ut och informera om hur man gör, han 
kommer även att skicka över material som vi kan lägga ut på vår hemsida.  
Det har förekommit en del sprängningar i Örkelljunga kommun, vägskyltar och träd har 
sprängts, idag sitter en man anhållen för dessa brott.  
 
Rapport från fältsekreterarna 
De har nu tagit beslut om att de ska fälta både på onsdags och fredagskvällar. På 
Valborgsmässoafton kommer det att vara ett tält vid Fedingesjön och där kommer det att 
finnas tillgång till vuxna personer samt vatten och smörgåsar. Detta tält kommer även att 
finnas under Örkelljunga dagarna. Katarina och Jeanette påpekar att vägen fram till 
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Fedingesjön är mycket mörk. Carina Z kontaktar samhällsbyggnadsförvaltningen och ser vad 
de kan göra.  
Det saknas synliga poliser i Örkelljunga enligt Jeanette och Katarina. Tjejkvällar fortsätter att 
ordnas på fritidsgården.  
 
Övriga frågor 
Örkelljungadagarna börjar redan på torsdagen i år på grund av att det kommer att genomföras 
ett Riksettan rally med veteranbilar och målgången kommer att ske i Örkelljunga.  
Carina Z informerar om att det är fokus på trygghetsvandringar samt förebyggande arbete för 
våra ungdomar där olika projekt är igångsatta. Det ska utföras trygghetsvandringar vid 
Utbildningscentrum, Kungsskolan och Beringsskolan det kommer att göras vid olika tillfällen 
och det är folkhälsostrategen Johanna Häggberg som kommer att ansvara för dessa. Mer 
tillsyn vid skateparken behövs nu när vädret är bättre.   
 
Nästa möte  
Den 5/5 2015  klockan 9:30 och vi börjar med fika i cafeterian, därefter träffas vi i  
Eketrummet klockan 10.00. 
 
 
 
 
 


