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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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1. Trygghetsvandringar 

Polisen förbinder sig att följa brottsutvecklingen i syfte att 

identifiera särskilt brottsutsatta platser. Dessa platser 

prioriteras vid arbetet med trygghetsvandringar i BRå’s regi. 

 

• Centrum (mörka platser) samt  

• Hjortakroken (göra före / eftermätning boende?)  
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2.  Våld i nära relation 

• Polisen förbinder sig att skyndsamt meddela socialtjänsten 

vid misstanke om missförhållande i hemmet eller 

misstanke om att barn far illa. 
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3.  Trygghetsmätningar 

Under årets mätning ska en geografisk indelning göras för 

att öka möjligheten till olika insatser utifrån trygghetsbild.  

 

Polisen förbinder sig att ge särskild uppmärksamhet åt de 

problem som allmänheten i trygghetsmätningarna uppfattar 

som störst i närsamhället. 

• Bilarna kör för fort (3) – medborgarlöfte 2018! 

• Trygg utomhus (3) – Evenemang samt Resecentrum 
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Polisen förbinder sig att 

1. Medverka vid information om narkotika och alkohol riktad till föräldrar och 

personal vid kommunens högstadie- och gymnasieskolor om så önskas. 

• Ej efterfrågat 

 

2. genomföra minst fem dokumenterade krogtillsyner tillsammans med 

kommunen under året.  

• Dagmars hamnkrog, Direktör Nyfiken, Norje Havskrog, Kajutan, Strandträffen, 

Sandviking Oasen, Sweden Rock - olika serveringsställen. 

 

3. genomföra minst tre tillsynsbesök på försäljningsställen av tobak gemensamt 

med Miljöförbundet Väst under året.  

• Hästtorgsgrillen 2 ktrl, Sölvesborgs Livs 3 ktrl,  

 

4. Minska tillgång till och konsumtion 

av alkohol och droger 
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5. Brottsförebyggande barn/unga 
1. Polisen och Sölvesborgs kommun gemensamt förbinder sig att aktivt arbeta 

för att modellen för samverkansmöten mellan skola, socialtjänst och polis 

utvecklas ytterligare.  

• Ny modell prövades under våren men är pausad för utvärdering.  

 

2. Polisen förbinder sig att medverka i utbildningsinsatser riktade till barn, 

föräldrar och andra intresserade vuxna rörande näthat och brott på nätet. 

Utbildningen ska ske efter samordning mellan polis och utbildningsförvaltningen.  

• Polis besökte skolorna i Hörvik, Hällevik, Norje och Mjällby under vårterminen. 

Det arrangerades även information för personal samt föräldrar och intresserad 

allmänhet. 

 

3. Polisen förbinder sig att medverka i arbetet med att utveckla en lokalt 

anpassad variant av social insatsgrupp samt, efter samråd, i arbetet med de 

ungdomar som kan bli aktuella. 

• Utvecklingsarbete pågår. 
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Information om personalens agerande vid pågående dödligt våld genomfört i 

samtliga skolor / förskolor under våren.  

 

Även delar av socialtjänsten har fått denna information. 

5. Brottsförebyggande barn/unga 
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6. Medborgardialog/medborgarlöfte 

Polisen förbinder sig att medverka vid olika evenemang i 

kommunen i syfte att skapa tillfällen för dialog med dem 

som bor och verkar i kommunen. 

 

• Sölvesborgslördag under vår och höst.  
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7. Trafiksäkerhet 

Återkoppling till och med 18 september 

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

nykterhets- eller trafikbeteende-kontroller i Sölvesborgs kommun.  

 

35 kontroller (12 hastighet, 18 nykterhet, 5 övriga) 

genomförda 

• 658 kontrollerade förare varav 3 misstänkta för rattfylleri 

• 1 olovlig körning 

• Utfärdade böter: 1 bilbälte och 76 hastighet 
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7. Trafiksäkerhet 

Återkoppling till och med 18 september 

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. 

 

Tjugo fordon kontrollerade efter profilering: 

• 2 misstankar rattfylleri 

• 5 misstankar drograttfylleri 

• 16 misstankar olovlig körning 

 

• 2 bilar i beslag (TBL 7§) 

• 10 gram kokain, 7 nystulna båtmotorer 
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8. Våldsbejakande extremism 

Sölvesborgs kommun förbinder sig att i samråd med polis ta 

fram en lägesbild samt en handlingsplan rörande 

våldsbejakande extremism. 

 

Polisen medverkar i det länsgemensamma arbete som görs 

under ledning av Länsstyrelsen i Blekinge 
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9.  Kommunikationsplan  

Sölvesborgs kommun och polisen förbinder sig att med 

hjälp av respektive organisations kommunikationsavdelning 

/ kommunikatörer ta fram en kommunikationsplan för det 

brottsförebyggande arbetet.  
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Fokusområde - Färre tillgreppsbrott i 

Sölvesborgs kommun 

1. Ökad DNA-märkning 

Sölvesborgs kommun och polisen gemensamt förbinder sig att aktivt arbeta för att via 

informationsmöten, sociala medier m.m. lämna information om fördelarna med 

stöldskyddsmärkning. 

• Information lämnat i samband med uppstart av Grannsamverkan samt under 

Sölvesborgslördag. 

 

2. Företagsbesök med brottsförebyggande samtal 

Brottsdrabbade företagare ska kunna kontakta Sölvesborgs kommunpolis för att få ett 

brottsförebyggande besök. Vid besöket kan man tillsammans titta på hur risken för 

framtida brottslighet ska kunna minska. Besöket kan utgå ifrån inträffade brotts 

tillvägagångssätt eller vara helt förutsättningslöst.  

• Ej efterfrågat. 

 

 



15 
  2017-05-04 

3 Grannsamverkan i permanentbostäder 

 

Polisen förbinder sig att  inventera befintliga grannsamverkansområden, 

starta upp nya områden samt medverka vid utbildningar och 

nätverksträffar samt att via e-post informera kontaktpersonerna för 

samverkansområdena om aktuella frågor som rör grannsamverkan i 

kommunen. 

 

Fokusområde - Färre tillgreppsbrott i 

Sölvesborgs kommun 
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4. Brottsaktiva 

 

Polisen förbinder sig att:  

• meddela socialtjänsten om personer som, inom polisens arbete med 

brottsaktiva, uppger sig vilja förändra sitt liv och vill ha samhällets stöd i detta 

arbete.  

 

• göra riktade insatser mot de i kommunen boende brottsaktiva i syfte att 

lagföra individerna och återföra gods till brottsoffer. Polisens 

trafiksäkerhetsarbete kommer även fortsättningsvis vara en viktig del i arbetet 

med de brottsaktiva.  

 

Fokusområde - Färre tillgreppsbrott i 

Sölvesborgs kommun 
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”Stöldindex”  

Jämförelse historik samt mellan 

kommuner 

• Inbrott i samt försök till inbrott i bostad 

• Inbrott i källare, vind eller fritidshus 

• Tillgrepp av bil, mc, moped  

• Bilinbrott 

• Övriga inbrott 

• Stöld utan inbrott (utom snatteri) 

 

Brott i samband med Sweden Rock är undantagna 
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Uppföljning samtliga tillgreppsbrott 
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