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Samverkansöverenskommelse och 
medborgarlöfte för Sölvesborgs 
kommun åren 2017 och 2018 
 
Innehåll och uppföljning 
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Samverkansområden  2017-2020 

• Trygghetsvandringar 

• Våld i nära relation 

• Trygghetsmätningar 

• Minska tillgång till och konsumtion av alkohol och droger 

• Brottsförebyggande barn / unga 

• Medborgardialog / medborgarlöfte 

• Trafiksäkerhet 

• Våldsbejakande extremism 

 

Fokusområde - Färre tillgreppsbrott i Sölvesborgs kommun 

• Ökad DNA-märkning 

• Företagsbesök med brottsförebyggande samtal 

• Grannsamverkan i permanentbostäder 

• Brottsaktiva 
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Medborgarlöfte 2017 – ”Minskat antal tillgreppsbrott” 

• Sölvesborgs kommun och polisen förbinder sig att gemensamt aktivt arbeta 

för att sprida information om fördelarna med stöldskyddsmärkning med såväl 

traditionella metoder som märk-DNA. 

 

• Polisen förbinder sig också att göra riktade insatser mot de i kommunen 

boende livsstilskriminella i syfte att lagföra individerna och återföra gods till 

brottsoffer. 

 

• Polisen förbinder sig att inventera befintliga grannsamverkansområden, starta 

upp nya områden samt medverka vid utbildningar och nätverksträffar. Vidare 

förbinder sig polisen att via e-post informera kontaktpersonerna för 

samverkansområdena om aktuella frågor som rör grannsamverkan i 

kommunen. 

 



4 
  2017-05-04 

Medborgarlöfte 2017 – ”Minskat antal tillgreppsbrott” 

• Sölvesborgs kommun förbinder sig att med personal från räddningstjänsten 

delta i uppstarten av nya grannsamverkansområden med utbildning avseende 

brand och vattenskador.  

 

• Kommunen förbinder sig också att lämna information avseende 

grannsamverkan på kommunens hemsida, ställa möteslokaler (exempelvis 

lektionssalar i skolor) till förfogande för att polis och räddningstjänst ska 

kunna möta boende samt att tillåta boende att skylta för Grannsamverkan på 

kommunala gator/vägar. 
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Återkoppling 2017  

• Information sprids via polisens facebooksida, Sölvesborgslördag samt de nio 

trygghetsträffarna. 

 

• Möte med företagare i Sölvesborg. Kommunens handelsutvecklare bjöd in till 

mötet där även försäkringsbolag och säkerhetsföretag närvarade. 14 företag 

var representerade. Information lämnades om polisens arbete med 

brottsaktiva samt allmän diskussion om brottsförebyggande arbete, bland 

annat vikten av märkning samt registrering av värdeföremål.  

”information om fördelarna med stöldskyddsmärkning” 
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”att inventera befintliga grannsamverkansområden, starta upp nya 

områden samt medverka vid utbildningar och nätverksträffar.  

Vidare förbinder sig polisen att via e-post informera kontaktpersonerna för 

samverkansområdena om aktuella frågor som rör grannsamverkan i 

kommunen” 

• Nya grannsamverkansområden:  

Målaregränd / Snickaregränd i Mjällby startat i mars.  

Västra Näs startat i maj.  

Valnötsvägen i Hällevik startat i oktober. 

 

• Fyra nyhetsbrev utskickade. 
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Polisen förbinder sig att  

- genomföra riktade insatser mot de i kommunen boende livsstilskriminella 

i syfte att lagföra individerna och återföra gods till brottsoffer. 

Ett tiotal individer har varit mer brottsaktiva. Dessa har misstänkts för drygt 

hundratalet brott under året men också tillsammans avtjänat mer än 50 

månader i fängelse.   

Medborgarlöfte – ”Minskat antal tillgreppsbrott” -   

hur gick det? 
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Uppföljning samtliga tillgreppsbrott 
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Medborgarlöfte 2018 

Polisen förbinder sig att under året genomföra minst 40 tillfällen med hastighets-, 

nykterhets- eller trafikbeteende-kontroller i Sölvesborgs kommun.  

 

 

Polisen förbinder sig att arbeta aktivt med profilering av fordon och förare enligt 

polisens nationella trafikstrategi då det gäller brott på väg. Metodens syfte är att i 

trafiken upptäcka brottsaktiva och därigenom kunna rapportera trafikbrott men 

även andra brott de gör sig skyldiga till. 

 

 

Sölvesborgs kommun och polisen förbinder sig att gemensamt fortsätta stödja 

och sprida arbetet med grannsamverkan och en ökad stöldskyddsmärkning i 

kommunen.  
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Återkoppling till och med vecka 10 

Polisen förbinder sig att under året genomföra minst 40 tillfällen med hastighets- 

nykterhets- eller trafikbeteende-kontroller i Sölvesborgs kommun.  

 

9 kontroller (2 hastighet och 7 nykterhet) genomförda 

• 239 kontrollerade förare varav 3 misstänkta för rattfylleri 

• 1 olovlig körning 

• Utfärdade böter: 1 bilbälte och 9 hastighet 
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Återkoppling till och med vecka 10 

Polisen förbinder sig att arbeta aktivt med profilering av fordon och förare enligt 

polisens nationella trafikstrategi då det gäller brott på väg. Metodens syfte är att 

i trafiken upptäcka brottsaktiva och därigenom kunna rapportera trafikbrott men 

även andra brott de gör sig skyldiga till. 

 

Fem fordon kontrollerade efter profilering: 

• 1 misstänkt för rattfylleri 

• 1 misstänkt för drograttfylleri 

• 3 misstänkta för olovlig körning 
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Återkoppling till och med vecka 10 

Sölvesborgs kommun och polisen förbinder sig att gemensamt fortsätta stödja 

och sprida arbetet med grannsamverkan och en ökad stöldskyddsmärkning i 

kommunen.  

 

 

• Grannsamverkansområde startat i Hällevik 

 

 


