
 

 OPERATIVT BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD 
Datum: 2022-08-29 

   
  
 

MÖTESANTECKNINGAR OPERATIVT BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET 

 

 

Tid och plats: Eket 14.00-16.00 

Närvarande: Louise Johansson – utredare, samordnare BRÅ 

Sara Olsson – bibliotekschef 

Patrik Niklasson - Fältsekreterare 

Jeanette Kringstad – enhetschef ungdom 

Frida Nilsson – Örkelljunga Näringsliv 

Sara Merbom – Polisen 

  

Dagordning:   

 

1. Trygghetsskapande aktiviteter på torget utifrån vårens arbete 

 

2. Informationskampanj bedrägerier 

 

3. Aktivitetsplan: Problemområden kopplat till trafiksituationen i Örkelljunga kommun 

 

4. Kartläggningsarbete hösten 2022 

 

  



 

 OPERATIVT BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD 
Datum: 2022-08-29 

   
  

 

 

  

1. Trygghetsskapande aktiviteter på torget utifrån vårens 

arbete 

Det lokala brottsförebyggande rådet har under våren arbetat med otrygghet i 

Örkelljunga centrum. I utvärderingen av årets arbete framgår det att 

trygghetsskapande aktiviteter ska genomföras på torget utifrån genomförd 

medborgardialog den 20 maj samt rapporten ”oväntat i Örkelljunga”. 

Samordnare för BRÅ ska i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen och 

Örkelljunga Näringsliv föra vidare diskussioner kring vilka aktiviteter och 

åtgärder som ska genomföras i syfte att öka tryggheten i centrum. Aktiviteterna 

ska specificeras i en aktivitetsplan.  
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2. Informationskampanj bedrägerier  

 

Polisen informerar om material kopplat till bedrägerier. Operativa BRÅ kommer 

överens om att polisen ska vidarebefordra lämpligt material till samordnare, som 

sedan säkerställer att informationen delges till övriga i operativa BRÅ. 

Medverkande i rådet sprider sedan informationen i respektive verksamhet för att i 

så stor grad som möjligt nå ut till invånare i kommunen.  

 

 

 

  



 

 OPERATIVT BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD 
Datum: 2022-08-29 

   
  

3. Aktivitetsplan: Problemområden kopplat till 

trafiksituationen i Örkelljunga kommun 

Medborgarlöfte för perioden oktober – december 2022 med fokus på trafik har 

antagits av kommunstyrelsen. Bland annat ska en trafikmånad genomföras i 

oktober.  

Medverkande i operativa BRÅ framhäver att det är svårt att genomföra 

trafikmånaden med de ambitioner som önskas till följd av kort planeringstid. 

Operativa BRÅ beslutar att genomföra trafikmånaden i mindre omfattning under 

hösten och ta ett omtag till våren, när fler barn och unga börjar röra sig i trafiken 

igen.  

Rådet lyfter förslag som information till föräldrar, upprustning av cykelvägar och 

skyltar, aktiviteter för barn och unga samt ökad samverkan med näringsliv, 

föreningsliv och försäkringsbolag. 
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4. Kartläggningsarbete hösten 2022 

Det förs ett samtal kring kartläggningsarbete för kartläggningsarbetet över 

trygghet och brottslighet i Örkelljunga kommun.  

Samordnare för BRÅ ska ta fram utkast på aktivitetsplan för kartläggningsarbetet.  

 

 
 

 

 


