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Närvarande: 
Heléne Björklund, S 
Daniel Berg, S 
Emilie Pilthammar, M  /i Jeppe Johnssons, M, frånvaro 
Margareta Forslund, - 
Willy Söderdahl, V 
Viveka Olofsson, S 
Eva-Lena Ulvsfält, MP 
Markus Alexandersson, S 
Kith Mårtensson, M 
Mats Svensson, S 
Johanna Beijer, S 
Roine Olsson, S 
Elisabeth Jönsson, S 
Hillevi Colliander, S 
Jan-Åke Persson, S 
Lennart Nilsson, M 
Ulf Svensson, C 
Rolf Engström, SoL 
Lars Ericsson, kommunchef 
Thorwald Hasselbring,samhällsbyggnadschef 
Annelie Kjellström, omsorgschef 
Anders Borgman, brottsförebyggande samordnare 
Fredrik Belfrage, drogförebyggande samordnare 
Ola Morau, fältsekreterare 
Helena Blomqvist, fältsekreterare 
Johanna Lilja, sekreterare 
Roger Svanberg, utbildningschef SBKF 
Johan Braw, Sölvesborgshem 
Mats Hadartz, Polisen 
Kenneth Jensen, Räddningstjänsten 
Ann-Louise Bolin, Handelsföreningen 
Patrik Johansson, Företagarna 
 
Frånvarande:  
Jeppe Johnsson, M 
Markus Ekdahl, V 
Nina Sturesson, M 
Inger Pilthammar, M 
Repr KD 
Repr L 
Martin Eksath, utbildningschef 
Björn Petersson, IFO-chef 
Fredrik Olsson, fritidschef 
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1. Mötet öppnas  
 
2. Närvaro och kort presentation laget runt. 
 
3. Till justeringsperson utsågs Emilie Pilthammar, M. 
 
4. Mötesplan 2018: 
 13 mars 
 24 april OBS!! Ändrat datum sen kallelsen! 
 29 maj 
 21 augusti 

25 september 
23 oktober 
13 november 
 
Datumen kan komma att justeras under året. 

 
5. Uppföljning/redovisning av 2017 års samarbetsavtal och 
medborgarlöfte: Kommunpolisen visade en presentation av det arbete som gjorts från 
Polisens sida under 2017 och vad det lett fram till. I stort kan man säga att det handlat om 
fokus på tillgreppsbrott, där också brotten minskat. Se bifogad presentation. 
Vad gäller kommunens del har den skötts lite dåligt under 2017, vilket kan bero på att 
ingen samordnare funnits på plats.  
 
6. Samarbetsavtal och medborgarlöfte för 2018:  
Under 2018 finns önskemål från kommuninvånarna att det ska fokuseras på hastighets-
/nykterhets- och trafikbeetendekontroller. Polisen har satt som mål att minst genomföra 40 
kontroller under året. T o m vecka 10 har man genomfört 9 kontroller. Det har också 
startats upp grannsamverkan i Hällevik. 
Förutsatt att kompletteringsbudget I antas i kommunfullmäktige den 26 mars kommer 
kommunen att tillsätta en tjänst som bl a innebär att jobba ca 50% med brottsförebyggande 
arbete. Anders Borgman tillträder tjänsten och kommer att driva kommunens arbete genom 
arbetsgrupper m.m. (Anders nås på anders.borgman@solvesborg.se ) 
 
7.   Förväntningar på nya BRÅ:  
- Svårt att ha diskussioner i så stor grupp, men tanken är att frågor kan leda till uppdrag 
som Borgman eller övriga kan ta med sig att utreda och återkoppla. Krävs konkretisering. 
Rimliga förväntningar på de förtroendevalda. Kan sätta till resurser genom budget, mål och 
aktiviteter för förändring. (HB) 
- Bra och tydliga minnesanteckningar. Bilagor ska bifogas. Hemsidan bör uppdateras med 
relevant information. Viktigt med delaktighet och arbetsgrupper. (RE) 
- Vill att BRÅ ska fungera som ett forum där vi genom ”vittnesmål” ska kunna få en enad 
verklighetsbild och hur denna ska kunna förändras. (MA och MS) 
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- Vill ha bra diskussioner och bra beslutsunderlag, t ex vad avser §3-områden m m. Kanske 
fältsekreterarna kan ha en stående punkt med information om hur det ser ut hos 
ungdomarna. (WS) 
- Kan man ta mötestid till viss utbildning inom brottsförebyggande verksamhet? (RO) 
(Kanske bättre att lägga brottsförebyggande tips på hemsidan? (MH) ) 
 
 
8. Ev studiebesök på Sweden Rock Festival – säkerhetsarbete i fokus: 
Ordförande och kommunpolis har tillfrågat SRF AB om de kan ta emot rådet för 
studiebesök och informera om sitt säkerhetsarbete i samband med festivalen. På området 
finns även ett s k blåljusområde där polis, ambulans och räddningstjänst är stationerade 
under festivalen.  
Datum för besöket är 6 juni och det blir efter kl.15:00 – återkommer med exakt tid. 
Deltagande är frivilligt och besöket beräknas ta 2-3 timmar. 
 
 
9. Övrigt 
- Länsstyrelsen har bjudit in till en utbildning inom brottsförebyggande och ANDT-arbete  
den 16/4 i Karlshamn. Ann-Louise Bolin är intresserad av att åka. Anders Borgman åker 
för kommunens räkning. Kan det finnas fler som vill åka, Fredrik B? Från inbjudan: 
Målgrupp för utbildningen är lokala tjänstepersoner och politiker som ansvarar för det 
brottsförebyggande-, ANDT- eller folkhälsoarbetet. 
 
Konferenser/utbildningar ska vara en stående punkt på dagordningen – får man tips så 
maila Anders så tar han med info till varje möte. 
 
- Toleransprojektet? Avtalet är skrivet med Segerstedtinstitutet och Anders Borgman ska 
jobba med det. Inom skolverksamheten tillträder en ny verksamhetschef som också ska 
jobba med projektet. 
 
- Väl utförda trygghetsvandringar med bra protokoll och resultat. Eloge till teknik-
/parkavdelningen som utfört mycket redan nu. 
  
10. Definierade uppdrag till nästa möte: 
 
A. Statusuppdatering avseende droganvändning/-förekomst hos våra ungdomar – 
vad gör vi, vad krävs? 
Anders får i uppdrag att samordna information från IFO-chef m fl . 
 
B. Hur ser det ut med våldsbrotten i Sölvesborg? 
Kommunpolisen sammanställer lite information till nästa möte. Går att visa statistik på 
karta, men kräver mycket handpåläggning. Det är olika typer av brott och olika typer av 
offer. (När man tittar på en ansökan om ett §3-område är det en större analys man gör från 
Polisens sida innan kommunen eventuellt får tillstånd att sätta ut ordningsvakter.) 
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C. Hemsidan – se över och få ut relevant information. 
 
D. Information från Fältarna/ IFO 
 
 
11.  Mötet avslutas 


