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Lokala BRÅ

Handläggare

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

LOKALA BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET
Datum

27 maj 2020

Tid

13:00-15:00

Plats

Lageråssalen

Deltagare

Louise Erixon, SD
Paul Andersson, M
Johanna Beijer, S
Robert Lindén, SD
Roine Olsson, S
Arne Bogren, M
Viveka Olofsson, S

Anders Borgman, säkerhetssamordnare
Johanna Lilja, sekreterare
Kith Mårtensson, M
Jörgen Englin, S
Hillevi Colliander, S
Ulf Svensson, C
Rolf Engström, SoL
Willy Söderdahl, V

1. Mötet öppnas
2. Dagordningen godkänns
3. Närvaro och justeringsperson
Roine Olsson utses till justeringsperson

4. Återkoppling från föregående protokoll
•

•

Enkät om nedskräpning låg ute på hemsida och sociala medier och
ca 65 svar inkom och är förmedlade till AME/Naturvårdslaget för
hantering. Ytterligare skräpenkät kommer att genomföras om
någon vecka. Framför allt handlar det om nedskräpning vid
järnvägsstationen, på Havsudden och Kaninholmen.
”Trygghetsgruppen” är uppstartad. Arbetsgruppen består av
tjänstemän och kommer att vara en grund för att skapa underlag
för lägesbild från kommunens sida som ett komplement till
polisens lägesbild.
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Trygghetsvandring – efter tidigare trygghetsvandring pågår bl a
arbetet med utbyte av armaturer i vår belysning,
hastighetskontroller har genomförts/genomförs,
tillgänglighetsåtgärder utförs.

5. Information om väktare
Anders B redogjorde för den väktarinsats vi köper – hur det fungerar,
vad som rapporteras och lite om vad som hänt i centrum den senaste
veckan. Väktarbilen patrullerar dagligen och gör skriftliga rapporter på
incidenter (dessa sprids sen vidare till berörda funktioner, t ex städ och
fastighet). Under senaste veckan var det oroligt vid ett flertal tillfällen
och väktaren har vid tre tillfällen fått kallat på polis. Bl a har det var en
konfrontation mellan ungdomar och A-lagare, men även sabotage när en
påverkad man skallade sönder en ruta på järnvägsstationen.
Väktarinsatsen är bemannad av fyra personer med rullande schema och
den som är i tjänst börjar på Medborgarkontoret varje dag, vilket ger
Anders en chans att enkelt stämma av med dem. Fokus ligger på
järnvägsstationen och tiderna för tågavgångar.
Efter måndagens händelser sätts ordningsvakter in fredag och lördag
under juni månad.
Ev kan man räkna med mer oro under v. 31-33 när fritidsgårdarna och
fältarna inte finns i tjänst. Rådet tycker det är viktigt att
fritidsgårdspersonal och fältare används där de behövs mest och möter
våra ungdomar.

6. Rapport från kommunpolisen
I Max frånvaro rapporterar Anders kort kring polisens arbete. Under
perioden 1/1-20 till 26/5-20 har man fått in 705 st anmälningar (mot förra
årets 637 st) – är dock inte säkert att läget förvärrats, utan att man anmäler
mer. Det är något fler upprättade händelserapporter och ett ökat antal
narkotikabrott (polisdrivet, då man utan festivaler, fotbollsmatcher etc fått
mer tid att vara aktiva i den här delen).
Polisen har blivit mer aktiv och ökat sin närvaro på sociala medier, vilket
verkar uppskattas av gemene man. Nya lokalpolisområdeschefen vill också
att man ska synas mer ute på fältet.
Under nästa vecka träffas polis, brottsförebyggande samordnare och
ANDT-samordnare för att titta på en handlingsplan för Blekinge. Anders
kommer också att även på hemmaplan jobba närmare Maria Torstensson,
ANDT-samordnaren, då brottslighet och narkotika ofta hänger samman. (I
samband med dragningen dyker frågan om antal anmälningar avseende Våld I
Nära Relation som gjorts under coronapandemin – Återkoppling från Karin
Svensson:
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”Eftersom vi är relativt nya så tänker jag att det hade skett en ökning även
utan Corona. Men under 2019 så hade vi 16 aktualiseringar och i år ligger vi på
precis det dubbla, 32.
Vi märker inte direkt av Corona ännu, utom att det är svårare att få kontakt
med de som vi har kontakt med och som fortfarande bor tillsammans med
förövaren. Men vi har flera äldre än vanligt, fast vi har med satsat under ett
halvår att utbilda hemtjänsten, så det kan ju även vara en följd av detta…”

7. Kameraövervakning i kommunen
Ansökan om kameraövervakning vid järnvägsstationen skickades in för
ca 15 månader sen och kompletterades i mars. Nu har DI återkommit och
begär in ytterligare komplettering – yttrande från fackliga
skyddsombud. Sen hoppas vi att det ska vara komplett och man ska
kunna ta beslut i ärendet.
Kommunen kommer också att skicka in en ansökan för
kameraövervakning på allmän plats – Grodparken/Hästtorget – och ska
träffa polisen den 1 juni för att diskutera detta och har även efterfrågat
konsulthjälp för att få förslag på var kamerorna ska placeras.
Handläggningstiden för denna ansökan lär också ta över året.

8. Övrigt
•

Tryggare Skola – slutrapport och åtgärdsplan finns hos Barn- och
utbildningsnämnden. Projektet är nerlagt just nu, har ej fått fäste i
verksamheten.

•

Social oro – inställda sommaraktiviteter leder till att ungdomar
träffas och tyvärr ställer en liten grupp till med många incidenter.
IFO och polisen jobbar med det.

•

Trygghetsvärdar vs Sommarvärdar – Sommarvärdar är en ny
företeelse och ska ha något lägre ambitionsnivå än
trygghetsvärdarna. Erbjudande att delta har gått ut till våra
föreningar och efter genomgången utbildning får de ersättning,
2000 kr, för de pass de ställer upp på.

•

Studentfirande – skolans rektorer, utbildningschef Roger Svanberg,
krissamordnare Niklas Kilsgård och säkerhetssamordnare Anders
Borgman har samarbetat kring att ta fram en coronaanpassad
student-”utspark”. På Furulundsskolan kommer 6 st klasser att gå
ut och på TLC går övriga 3 st ut. Man kommer att tillåta 2 anhöriga
per student på skolgården. Vissa områden kommer att spärras av
och det kommer att vara p-förbud på vissa ställen.
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•

Dokumentrevidering – med tanke på allt oförutsett arbete med
coronapandemin har revideringen av rådets
styrdokument/handlingar ej påbörjats. Men de kommer att skickas
ut i god tid och kunna diskuteras innan de fastställs.

•

Trygghetsvandringar – redan nu kan vi börja ta in förslag till ställen
där vi kan genomföra trygghetsvandringar. Anders ber
kommunikationsavdelningen att lägga ute en blänkare på
hemsida/facebook om att vi vill ha in tips.

9. Nästa möte
Ordförande och säkerhetssamordnare återkommer så snart datumet är
satt – troligtvis blir mötet under september månad.

10. Avslutning
Johanna Lilja
Sekreterare
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