Möte med Lokala Brottsförebyggande rådet
Måndagen den 25 januari 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,
Matilda Hedén elevhälsochef samt verksamhetschef Myndighet & Öppenvården, Manfred
Riekwell socialsekreterare, Jeanette Kringstad fritidsgårdsföreståndare samt Li Merander
folkhälsoutvecklare

Dagordning:
1. Val av sekreterare för mötet
Li Merander
2. Minnesanteckningar från förra gången
Minnesanteckningarna lades till handlingarna utan kommentar.
3. Aktuella händelser
BRÅ har släppt ny statistik, nivån ligger ungefär som föregående år. Andelen
bostadsinbrott har ökat något. Brott mot trafiklagen ligger samma nivå som
tidigare men brott mot narkotikastrafflagen har ökat (BRÅ räknar varje enskilt
brott medan polisen räknar antalet brottsrubriceringar under vilket det kan
rymmas flera enskilda brott). Gällande våldsbrott och våld i hemmen ses ingen
ökning för Örkelljunga.
Johan påtalade att antalet ärenden kopplat till våld inom familjen har ökat
betydligt i kommunen, det är dock oklart hur många av dessa som sedan
polisanmäls då det ligger på myndig individ att själv göra anmälan. En ökning av
orosanmälningar ses inom alla områden men särskilt gällande våld inom
familjen. Axel kommer att titta närmare på BRÅs och polisens siffror gällande
detta.
Polisens brottsstatistik ser ganska oförändrad ut. När pandemin slog till i februari
skedde en tillfällig nedgång i brott men sedan återupptogs verksamheten igen.
Polisen har fått in väldigt få klagomål från kommuninvånare.
Fråga ställdes till polisen hur de hanterar den kriminalitet som förflyttar sig från
en kommun till en annan. Axel svarade att det inte går att förutspå vilken
kommun som yrkeskriminella förflyttar sig till och att det därför blir svårt att
sätta in riktade insatser.

Niclas lyfte att det finns en stor otrygghet gällande bostadsinbrott hos de som bor
ute på landet och önskar större fokus på detta. Axel svarade att antalet
bostadsinbrotten ligger på i snitt 2/månad i Örkelljunga. Bostadsinbrott är den
typ av brott som oroar människor mest men samtidigt det som är lättast att själv
sätta in förebyggande åtgärder för som larm, belysning och grannsamverkan. Det
har varit svårt att få till grannsamverkan i kommunen.
Överlag bör Örkelljunga anses vara en trygg kommun att bo i och det är viktigt
att lyfta detta.
4. Trafik
Gällande problematik med fordon på Deromes område skall skylt informera om
tidsbegränsad motortrafik, dock oklart om skylten är på plats.
Fråga framfördes om pollarna som inte fungerar och vad som ska göras med
dessa framöver, Christian svarade att detta är en politisk fråga om att det är ännu
oklart vad som kommer att göras.
Christian mottar många klagomål kring oväsen kopplat till a/epa-traktorer och
diskussion fördes kring hur stort problem detta egentligen är samt vilka insatser
som är rimliga att göra och hur. Det lyftes att det är viktigt med dialog.
5. Skola och socialtjänst
För närvarande pågår hemundervisning i skolorna och nationellt har det flaggats
för att unga med behov av särskilt stöd har utmaningar i detta. Diskussion fördes
kring hur kommunen kan vi arbeta mer med digitala lösningar för att stötta
individers psykiska hälsa.
Matilda informerade om att elevhälsopersonal kommer att få utbildning i ICDP,
en utbildning kring vägledande samtal som syftar till att stärka det positiva
samspelet mellan barn och vuxna.
Gällande ökat antal orosanmälningar i kommunen informerade Johan att det
skett en ökning från 546 aktualiseringar för 291 individer år 2019 till 881
aktualiseringar för 370 individer år 2020.
Jon informerade om att distansundervisning fortgår under denna vecka och en
plan läggs upp för hur undervisningen ska utföras framöver. De elever som
behöver särskilt stöd har fortsatt med utbildning på plats.
Fritidsgården är stängd medan det är distansundervisning och personalen stöttar
vid den undervisning som sker på plats. Planering håller på att läggas upp för det
fortsatta arbetet. Det upplevs att eleverna tycker att det är tråkigt med
hemundervisning men i övrigt ses ingen större problematik i nuläget. Det har
varit värdefullt att ha fritidspersonal på skolorna och det är viktigt att öka
samverkan med elevhälsa.
Fältverksamheten har fått påminna ungdomar om gällande restriktioner och
vikten av att följa dessa.

6. Medborgardialog
Nytt datum för medborgardialog sätt när omständigheterna tillåter.
7. Övrigt
Li informerade om resultatet från mätningar av droger i avloppsvattnet.
Avvikande resultat från mätningarna under våren föranledde ny provtagning
under hösten och dessa resultat har nu sammanställts och kommer att lyftas
politiskt. När rapporten är tillgänglig kommer Li att skicka ut den till rådets
medlemmar. Matilda informerade om att vårdcentralerna sett höga nivåer av
missbruk särskilt tramadol.
Christer frågade Axel om vilket mandat polisen har att agera om i fall det införs
tiggeriförbud i kommunen. Axel svarade att det räknas som ett brott mot den
lokala ordningsregeln, företrädesvis genom dialog eller tillsägelse, finns mandat
för att köra bort dem och göra en anmälan. Ligger under den dagliga
verksamheten, polisen agerar om de ser något.
Fråga ställdes angående värmebänkarna på torget, detta är en politisk fråga och
inget beslut är ännu fattat.
Det lyftes att det är viktigt att lyfta hur bra och trygg kommunen faktiskt är och
att använda Facebook som en kanal för att lyfta detta.
8. Nästa möte
22 mars kl. 8:30-10:00, Örkelljungasalen i kommunhuset

