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MÖTESANTECKNINGAR STRATEGISKT BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET 

 

 

Tid och plats: Digitalt via Teams kl. 08.30 – 09.30 

Närvarande: Christian Larsson (M) 

Christer Unosson (KD) 

Stefan Christensson - kommunchef 

Louise Johansson - utredare 

Caroline Arvill – kultur- och fritidschef 

Kristian Lindgren - utbildningschef 

Kristofer Johansson - samhällsbyggnadschef 

Jard Larsson – TF socialchef 

Annika Wågsäter – Länsstyrelsen Skåne 

Emma Johansson – Länsstyrelsen Skåne 

Axel Johansson – Polisen 

Jenny Andersson – Polisen 

Albin Ranstorp – Polisen 

 

Dagordning:   

 

1. Aktivitetsplan: Otrygghet kopplat till vuxna med missbruksproblem 

 

2. Medborgarlöfte mars 2022 – maj 2022 

 

3. Aktivitetsplan: Problemområden kopplat till trafiksituationen i Örkelljunga kommun 

 

4. Sammansättning av strategiskt och operativt brottsförebyggande råd 
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AKTIVITETSPLAN: OTRYGGHET KOPPLAT TILL VUXNA 

MED MISSBRUKSPROBLEM  

 

Strategiskt brottsförebyggande rådet beslutar 

Strategiskt brottsförebyggande rådet beslutar att anta Aktivitetsplan: 

Otrygghet kopplat till vuxna med missbruksproblem med revideringar.  

Sammanfattning: 

Louise Johansson presenterar den aktivitetsplan för otrygghet kopplat till vuxna 

med missbruksproblematik som operativa BRÅ gemensamt arbetat fram utifrån 

aktuell lägesbild och orsaksanalys. En del av punkterna i aktivitetsplanen är direkt 

kopplade till medborgarlöftet mars 2022 – maj 2022 och kan komma att ändras i 

samband med beslut i kommunstyrelsen.  

Under mötet beslutas det att strategiska BRÅ antar aktivitetsplanen med 

revideringen att titeln på de ansvariga ska framgå istället för namn.  
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Medborgarlöfte mars 2022 – maj 2022 

 

Strategiskt brottsförebyggande rådet beslutar 

Strategiskt brottsförebyggande rådet beslutar att lägga informationen kring 

medborgarlöftet för perioden mars 2022 - maj 2022 till handlingarna.   

Sammanfattning: 

Medborgarlöftet för perioden mars 2022 – maj 2022 berör otrygghet kopplat till 

vuxna med missbruksproblematik. Beslut kring medborgarlöftet tas i 

kommunstyrelsen.  
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AKTIVITETSPLAN: PROBLEMOMRÅDEN KOPPLAT TILL 

TRAFIKSITUATIONEN I ÖRKELLJUNGA KOMMUN 

Strategiskt brottsförebyggande råd beslutar 

Strategiskt brottsförebyggande råd beslutar att anta Aktivitetsplan: 

Problemområden kopplat till trafiksituationen i Örkelljunga kommun med 

revideringar.  

Sammanfattning: 

Louise Johansson presenterar den aktivitetsplan för problemområden kopplat till 

trafiksituationen som operativa BRÅ gemensamt arbetat fram utifrån aktuell 

lägesbild och orsaksanalys.  

Under mötet beslutas det att strategiska BRÅ antar aktivitetsplanen med följande 

revideringar:  

• Titeln på de ansvariga ska framgå istället för namn.  

 

• Dialogen med ICA och COOP ska uppdras åt Örkelljunga Näringsliv istället 

för kultur- och fritidsförvaltningen. 
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Sammansättning av strategiska och operativa 

brottsförebyggande rådet 

Strategiskt brottsförebyggande rådet beslutar 

Strategiskt brottsförebyggande rådet beslutar att 

• Strategiskt brottsförebyggande rådet ska bestå av samordnare, 

kommunalråd, oppositionsråd, nämndordförande för 

utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden 

samt förvaltningschefer.  

 

• Operativa brottsförebyggande rådet ska bestå av samordnare och 

tjänstepersoner. Förvaltningscheferna ska återkoppla till samordnare 

kring vilka tjänstepersoner från respektive förvaltning som ska 

medverka.  

 

• Polisen ska återkomma kring i vilken form de önskar medverka 

framöver.  

Sammanfattning: 

Det förs en diskussion kring vilka som ska medverka i strategiska respektive 

operativa BRÅ framöver. 

 

 

   

 


