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MÖTESANTECKNINGAR STRATEGISKT BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET 

 

 

Tid och plats: Örkelljungasalen kl. 08.30 – 10.10 

Närvarande: Christian Larsson (M)  

Jon Strömberg (M)  

Niclas Bengtsson (SD)  

Ardiana Demjaha - tf. kommunchef 

Louise Johansson – utredare, samordnare för BRÅ 

Caroline Arvill – kultur- och fritidschef 

Kristian Lindgren – utbildningschef, tf. socialchef 

Kristofer Johansson - samhällsbyggnadschef 

Eva Schelin – elevhälsochef, biträdande utbildningschef 

Mirjam Englund – biträdande socialchef 

Frida Nilsson – Örkelljunga Näringsliv 

Emma Johansson – Länsstyrelsen Skåne 

Sara Merbom – Polisen 

Christian Nordin– Polisen 

Adam Nilsson - kartingenjör 

 

 

Dagordning:   

 

1. Föregående protokoll 

 

2. Aktivitetsplan: Otrygghet kopplat till vuxna med missbruksproblematik 

 

3. Aktivitetsplan: Problemområden kopplat till trafiksituationen i Örkelljunga kommun 

 

4. Medborgarlöfte oktober 2022 – december 2022 

 

5. Kartläggningsarbete 2022 

 

6. Förslag från operativa BRÅ 

a. Hastighetsbegränsning i Centrum 

b. Information om bedrägeri 

 

7. Övriga frågor 
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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: OTRYGGHET KOPPLAT TILL VUXNA 

MED MISSBRUKSPROBLEM  

 

Strategiskt brottsförebyggande rådet beslutar 

Strategiskt brottsförebyggande rådet beslutar att lägga informationen till 

handlingarna.   

Sammanfattning: 

Alla aktiviteter i den antagna aktivitetsplanen har genomförts under angiven 

period. Louise ska sammanställa operativa rådets arbete och presentera detta för 

det strategiska rådet.  

Det förs även en diskussion kring hur arbetet framåt gällande vuxna med 

missbruksproblematik ser ut.  
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Aktivitetsplan: Problemområden kopplat till 

trafiksituationen  

Strategiskt brottsförebyggande råd beslutar 

Strategiskt brottsförebyggande råd beslutar att lägga informationen till 

handlingarna.   

Sammanfattning: 

Louise sammanfattar arbetet som gjorts i enlighet med aktivitetsplanerna. Arbetet 

som genomförts under hösten ska resultera i ett medborgarlöfte eller andra 

relevanta åtgärder.   
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Medborgarlöfte oktober 2022 – december 2022 

Strategiskt brottsförebyggande råd beslutar 

Strategiskt brottsförebyggande råd beslutar att lägga informationen till 

handlingarna.   

Sammanfattning: 

Det framförs ett utkast till medborgarlöfte för perioden oktober 2022 – december 

2022 som grundar sig i aktivitetsplanerna för problemområden kopplat till 

trafiksituationen i Örkelljunga kommun. Beslut om medborgarlöfte fattas av 

kommunstyrelsen.  
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Kartläggningsarbete 2022 

Strategiskt brottsförebyggande råd beslutar 

• Att lägga informationen om kartläggningsarbete 2022 till handlingarna.  

 

• Att det behöver tas fram en tydlig plan kring arbete med trygghetskarta.  

Sammanfattning: 

Louise informerar om att ett djupare kartläggningsarbete kommer att genomföras 

under hösten. 

Adam presenterar förslag på en digital trygghetskarta, där medborgare kan 

markera platser de upplever som otrygga eller trygga. Informationen som samlas 

in kan sedan sammanställas med hjälp av den digitala lösningen.  
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Förslag från operativa BRÅ 

Strategiskt brottsförebyggande rådet beslutar 

Strategiskt brottsförebyggande rådet beslutar att ställa sig positiva till 

förslagen från det operativt brottsförebyggande rådet. 

Sammanfattning: 

Operativa BRÅ framför följande förslag: 

a. Sänkt hastighet i Örkelljunga Centrum.  

 

b. Information om bedrägerier. 
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Övriga frågor 

Strategiskt brottsförebyggande råd beslutar 

Strategiskt brottsförebyggande råd beslutar att lägga informationen till 

handlingarna.   

Sammanfattning: 

Emma informerar om att Länsstyrelsen framöver kommer att inta en mer 

konsultativ roll och medverka vid behov.  

 

 

 

   

 


