Möte med Lokala Brottsförebyggande rådet
Måndagen den 22 mars 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
kommunchef, Jon Strömberg utbildningsnämndens ordf, Johan Lindberg bitr socialchef,
Jeanette Kringstad fritidsgårdsföreståndare, Jonnie Svensson arbetsledare SBF samt Li
Merander folkhälsoutvecklare

Dagordning:
1. Val av sekreterare för mötet
Li Merander
2. Minnesanteckningar från förra gången
Angående uppsättning av skyltar vid Derome om tidsbegränsad motortrafik,
dessa har ännu inte kommit upp och Jonnie informerade om att det tagits fram ett
nytt förslag som lyfts till SBNs arbetsutskott. Även pollarna har lyfts till
arbetsutskottet.
Angående skolans ANDT-rutiner och riktlinjer, dessa har lyfts till skolledningen
och önskemål framförs att Matilda skickar en summering av dokument och plan
för arbetet med dessa till lokala BRÅ.
Minnesanteckningarna lades sedan till handlingarna.
3. Aktuella händelser
Axel rapporterade att antalet anmälda brott under tiden januari till och med april
har minskat till 426 medan det föregående år under samma period var 481.
Antalet narkotikabrott har genom polisens insatser ökat från 20 stycken 2020 till
45 under 2021 under den aktuella perioden. Antalet våldsbrott har minskat lite
och där är få fall där inte offer och gärningsman känner varandra sen tidigare och
även antalet bostadsinbrott har minskat sedan föregående år. Polisen har fortsatt
inriktning mot att bekämpa handel och bruk av narkotika, trafikbrott och stölder.
På grund av sjukskrivning är det just nu en områdespolis i Örkelljunga som utgår
ifrån Ängelholm, ny personal ska rekryteras. För att vidhålla närvaron i
Örkelljunga så är det två personer som kör från Ängelholm till Örkelljunga.
Christian lyfte vikten av långsiktighet och polisnärvaro kopplat till unga och till
motorburen ungdom.

4. Trafik
Axel informerade om att det inte är något speciellt som sticker ut i statistiken.
Niclas lyfte att Skåneleden fått läggas om så att fotgängare får gå längs väg 24
och att det skulle behövas fartkontroller där för att det inte ska ske någon hemsk
olycka. Axel informerade om att där finns fartkameror längs vägen och att
polisen genomför fartkontroller där. Eventuella fysiska åtgärder ligger på
Trafikverket. Ansvar för Skåneleden ligger på Region Skåne.
Jonnie informerade om att kommunen har genomfört mätningar längs
Smålandsvägen och där har varit en del fortkörning. Det har även gjort
mätningar på villagator men det har inte varit så mycket hastighetsproblem som
det upplevs vara.
Det har varit en del skadegörelse av trafikskyltar och annan utemiljö som bänkar,
det ar även varit skadegörelse av bilar och stulna katalysatorer. Polisen har ej fått
in ökade rapporter om skadegörelse. Axel påtalade att historiskt är denna typ av
skadegörelse ofta kopplat till att unga är sysslolösa.
Li informerade om att BRÅ innan sommaren kommer att lansera att
kunskapsstöd kopplat till motorburen ungdom.
5. Skola och socialtjänst
Jeanette informerade om att Centrumhuset är fortfarande stängt på grund av
pågående pandemi. Det hålls öppet för fritidsaktivitet på Kungsskolan två dagar
per vecka för Kungsskolans elever. På Bokelunda är där också en lokal
fritidsgård. Generellt läggs fokus på de elever som har svårigheter i skolan.
Jeanette håller Christian löpande informerad om läget ute.
Lokalutredning pågår. Pandemin har inneburit mycket extra arbete kopplat till att
förhindra smittspridning samt genomföra kommunikation. Nu är det fokus på
skolavslutningen och sedan erbjuds sommarskola för de elever som behöver.
Johan informerade om att där är en minskning av både aktualiseringar och antal
personer kopplade till dessa. Det ses dock en ökning av antal skolsociala
problem under jan-maj 2021 jämfört med 2020. Där är en ökning av antal fysiska
övergrepp och brister i omsorg men en minskning på föräldrasidan gällande antal
aktualiseringar.
Manfred påtalade att det rör sig om stora familjer med många barn vilket innebär
många placeringar och omplaceringar. Så att även om det är färre ärenden
innebär det mycket arbete kopplat till varje ärende vilket är tufft för personalen.
6. Medborgardialog
Nytt datum för medborgardialog sätt när omständigheterna tillåter.

7. Övrigt
Stefan informerade om att Lis tjänst avvecklas i juli och där är en del
nätverksgrupper, kopplat till ANDTS och brottsförebyggande, som ska tas över
och att han återkommer med information när detta är klart.
Christer uttryckte oro för vad som händer med folkhälsoarbetet när tjänsten
avvecklas och påtalade att det är viktigt att förvaltningarna axlar ansvaret och
inte tappar farten då det finns många hälsoproblem i kommunen att arbeta med.
Lokala BRÅ behöver se över sin struktur och fokus på arbetet, även ett årshjul
behöver tas fram. Ansvar för detta arbete läggs på KLF. Li gjorde ett medskick
om att utgå ifrån de underlag och förslag på struktur som BRÅ har tagit fram och
att sedan genomföra evidensbaserade insatser utifrån orsaksanalyser.
8. Nästa möte
13 september kl. 8:30-10:00, Örkelljungasalen i kommunhuset + Teams
8 november kl. 8:30-10:00, Örkelljungasalen i kommunhuset + Teams

