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Lokala BRÅ

Handläggare

Johanna Lilja, 0456-81 61 21
johanna.lilja@solvesborg.se

LOKALA BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET
Datum

26 februari 2020

Tid

13:00-15:00

Plats

Lageråssalen

Deltagare

Paul Andersson, M
Robert Lindén, SD
Viveka Olofsson, S
Arne Bogren, M
Janina Andersson, S
Kith Mårtensson, M
Jörgen Englin, S
Hillevi Colliander, S
Rolf Engström, SoL
Ronny Berggren, C
Rebecca Wald, V

Max Staude, kommunpolis
Anders Borgman, säkerhetssamordnare
Niklas Kilsgård, krissammordnare

1. Mötet öppnas
2. Dagordningen godkänns
3. Närvaro och justeringsperson
Rolf Engström utses till justeringsperson

4. Vad är på gång
•

•

Enkät om nedskräpning ligger ute på hemsida och sociala medier.
Det har redan inkommit ett 30 tal svar. Sammanställer den i slutet
av mars månad
En trygghetsgrupp startar under vecka 10 i syfte att skapa en
tydligare bild om vad som händer. Gruppen kommer också att vara
behjälplig med förslag på användande av befintliga resurser.
Gruppen kommer att vara en grund för att skapa underlag för
lägesbild från kommunens sida som ett komplement till polisens
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lägesbild.
Inledningsvis på uppstartsmötet närvara representanter från:
Brottsförebyggande samordnare
Fastighet
Park
Skola/Förskola
IFO, Fältare
Näringslivskontoret
ANDT samordnare
Sölvesborgshem
•
•

DNA-märkning av kommunens utrustning är i full gång av. AME
samordnar detta.
Möte med handlarna den 25/2. Kort redogörelse om
gårdagskvällens möte med handlarna. Huvudbudskapet från
handlarna var att det finns individer som skapar otrygghet i
butikerna och innehavarna har svårt att få dessa att lämna
butikerna. Även stölder på Kämpaslättsområdet lyftes och de olika
byggföretagen ser att stölderna fortgår. Önskan om bättre
avspärrning bakom Derome och Beijer bygg önskas så att inte
fordon kan köra in. Även Hemglass har haft påhälsning och varor av
ett större värde har gått förlorade. Det finns en kunskapsbrist hos
handlarna om vilka regler som gäller för att neka kunder tillträde.

5. Information om ny resurs med väktarbil i kommunen
Anders B redogjorde för avtal med Securitas med avseende väktarbil.
Bilen disponeras mån-sön 16:00-20:00, som resurs vid resecentrum
vid tågavgångarna kl 21, 22, 23 kommer väktare att finnas på plats.
Därutöver har vi möjlighet att styra den ronderande väktarbilen till
objekt utifrån uppkomna behov i viss utsträckning. Securitas
kommer nu att försöka sälja in mer tid till handlarna för att täcka upp
mer av dagen.

6. Rapport från kommunpolisen
Max informerar om antalet anmälda brott i kommunen och att det
ligger på ungefär hälften av vad som anmäls i jämförbara kommuner.
Däremot är otryggheten hög och det är något vi måste ta på allvar
och jobba med. Medborgarlöftet är ett verktyg och med det kan vi
tillsammans jobba med bland annat den synliga droghandeln som
skapar mycket oro. Max lyfter vikten av att kommun och polis har en
bra gemensam lägesbild. Samt att båda organisationerna måste bli
bättre att lyfta de positiva som händer och vad vi vidtar för att öka
tryggheten.

7. Kamerabevakning i kommunen
Anders lyfter frågan om kommunen ska ansöka om fler områden
som ska kameraövervakas. Anders förklarade att ansökningstiden
är lång då DI har många ansökningar. Reglerna har lättats för bl a
polisen att sätta kameror vid särskilt brottsutsatta områden.
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Däremot finns andra lösningar där tillstånd inte krävs, men då måste
det finnas operatörer och insatser kopplade till de aktiva kamerorna
som endast observerar med IR.

8. Tankar kring Medborgarlöftet som ska ersätta det
nuvarande (förlängda)
Information om tankarna med nästa medborgarlöfte. I och med att
kommunens lokala brottsförebyggande program under hösten ska
omarbetas och att samverkansavtalet med polisen löper ut är det
viktigt att den röda tråden kan följas i dessa dokument.

9. EST – Effektiv samordning för Trygghet
Intresse har visats att titta på EST (Effektiv samordning för
trygghet) och Max kommer att samordna möte och information med
Ronneby som nyligen har startat upp detta. Anders poängterar att
EST kräver en del av organisationen men att systematiken och
organisationen är ett bra sätt att skapa struktur i arbetet.

10. Övrigt
Rolf efterlyser återkoppling på de trygghetsvandringar som
genomfördes under hösten. Anders tar undersöker vilka åtgärder
som vidtagits och kommunicerar ut dessa till mötesdeltagarna.
Anders och Niklas informerade kort om arbetet med Pridefestivalen.
Kommunen har samordnat kontakter mellan blåljus för att i god tid
börja fundera på vilka delar som kan komma att landa på kommunen
och vad vi ser för behov.

11. Nästa möte
Paul kommer att samverka med Louise och återkomma med datum
och tid som passar. Förslaget är att nytt möte hålls i mitten av Maj.
Innan försvarets stora övning, Pride och Sweden Rock.

12. Avslutning
Anders Borgman
Sekreterare
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