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MÖTESANTECKNINGAR OPERATIVT BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET 

 

 

Tid och plats: Skånes Fagerhultrummet 14.00-16.00 

Närvarande: Louise Johansson – utredare, samordnare BRÅ 

Sara Olsson – bibliotekschef 

Kristofer Johansson – samhällsbyggnadschef 

Frida Nilsson – Örkelljunga Näringsliv 

Sara Merbom – Polisen 

  

Dagordning:   

 

1. Mötesdatum hösten 2022 

 

2. Aktivitetsplan: Otrygghet kopplat till vuxna med missbruksproblem 

 

3. Kartläggningsarbete hösten 2022 

 

4. Aktivitetsplan: Problemområden kopplat till trafiksituationen i Örkelljunga kommun 
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1. Mötesdatum hösten 2022 

Operativa BRÅ har under hösten möten vid följande tillfällen:  

• Måndag 29 augusti kl. 14.00-16.00 

• Måndag 26 september kl. 14.00-16.00 

• Måndag 31 oktober kl. 14.00-16.00 

• Måndag 28 november kl. 14.00-16.00 
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2. AKTIVITETSPLAN: OTRYGGHET KOPPLAT TILL VUXNA 

MED MISSBRUKSPROBLEM  

 

Samordnare för BRÅ har sammanfattat och utvärderat aktivitetsplanen för arbetet 

med otrygghet kopplat till vuxna med missbruksproblem. Utvärderingen 

presenteras under mötet där övriga deltagare får möjlighet att lämna synpunkter.  

En diskussion förs även kring det fortsatta arbetet med otrygghet kopplat till 

vuxna med missbruksproblematik och resulterar kortfattande i följande: 

• Polis och ordningsvakter fortsätter att förverka alkohol som förtärs inom 

förbjudet område i enlighet med kommunens lokala ordningsstadga. 

 

• Socialförvaltningen erbjuder fortsatt insatser till vuxna med 

missbruksproblematik och följer upp polisens orosanmälningar. 

 

• Kommunens ANDTS-arbete ses över och utvecklas vid behov. 

 

• En aktivitetsplan för trygghetsskapande åtgärder på torget tas fram och 

implementeras under hösten. Aktivitetsplanen ska vila på genomförda 

medborgardialoger. 

 

Den fullständiga utvärderingen skickas ut separat till strategiskt och operativt 

brottsförebyggande råd. 
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3. Kartläggningsarbete hösten 2022 

Samordnare för BRÅ presenterar grunden för höstens kartläggningsarbete utifrån 

BRÅ:s skrift Kartläggning och lägesbild i lokalt brottsförebyggande arbete.  

En aktivitetsplan för höstens kartläggningsarbete kommer att tas fram och 

implementeras under hösten.  
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4. Aktivitetsplan: Problemområden kopplat till 

trafiksituationen i Örkelljunga kommun 

Samordnare för BRÅ informerar om att beslut för medborgarlöfte tas av 

kommunstyrelsen i augusti. När medborgarlöftet är beslutat ska trafikmånaden 

planeras.  

 

 
 

 

 


