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Minnesanteckningar från BRÅ-styrgruppsmöte 6/4 2016 

 

Närvarande: 

Daniel Berg (S), Caroline Oredsson (Kommunkansliet, Sölvesborgs 

kommun), Ann-Louise Bolin (Näringslivskontoret, Sölvesborgs kommun), 

Martin Eksath (BUF, Sölvesborgs kommun), Fredrik Belfrage 

(Fritidsgårdsföreståndare, Sölvesborgs kommun), Ulf Bjälkenborn (Kultur- 

och Fritid, Sölvesborgs kommun), Thorwald Hasselbring (SBF, 

Sölvesborgs kommun), Ola Moreau (Fältarbetare, Sölvesborgs kommun), 

Lis Olsson (Fältarbetare, Sölvesborgs kommun), Mats Hadartz (Polisen), 

Martin Wijk (Räddningstjänsten), Mats Svensson (Sölvesborgshem), Anna 

Ingesdotter (Företagarna), Jörgen Granath (Företagarna). 

1 § Polisens nya organisation  

Föredragning av polis Mats Hadartz. I bilaga finns presentationen, se 

bilaga 1. 

Kontaktuppgifter till områdespolis är följande:  

Tfn: 010-5620 303 samt  

Mail: mats.hadartz@polisen.se 

 

§ 2 Lokal problembild 

a) Brottsstatistik 

Föredragning av polis Mats Hadartz. I bilaga finns presentationen, 

se bilaga 2. 

Följande noteras fr 2015:  

Fritidshusinbrotten har ökat mkt. Bostadsinbrotten har mer positiva 

siffror (de flesta inbrott sker i tätort). Höga siffror vad gäller inbrott 

i näringsverksamhet (samma nivå som 2011). Bilstölder och 

bilinbrott har ökat i mängd. Snatterierna har ökat. 

b) Kommunens medborgarundersökning fr ht 2015  

Föredragning av Daniel Berg.  
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§ 3 Samverkansavtal och medborgarlöfte inför ht 2016, tankar och 

idéer 

Det finns olika varianter att jobba med samverkansavtal. Ex: ta fram ett 

nytt varje år eller löpande uppdatera ett befintligt där man plockar ut ett 

antal punkter varje år att jobba med.  

Medborgarlöftet ska sedan brytas ut ur samverkansavtalet. Färdigt under 

ht 2016. 

 

”Lilla BRÅ-gruppen”1 jobbar fram ett första diskussionsunderlag till 

junimötet som skickas ut i god tid innan mötet. 

 

§ 4 Samrådsförslag tillhörande detaljplan för Skönabäck 1:411 m.fl., 

Nogersund, Sölvesborg (BRÅ remissinstans) 

Föredragning av Thorwald Hasselbring. 

BRÅ:s styrgrupp beslutar: att inte lämna några synpunkter på förslaget. 

Styrgruppen beslutar också: att ”Lilla BRÅ-gruppen” har mandat att å 

BRÅ:s vägnar göra bedömning av inkomna remisser till BRÅ och yttra sig 

över dessa samt att göra bedömning av vilka remisser som ska lyftas till 

styrgruppen. 

 

§ 5 Samhällsinformation till asylsökande och ensamkommande barn 

Nuläge: Någon generell samhällsinformation från kommunen till 

asylsökande finns inte idag. Avseende ensamkommande barn är det 

ansvarig handläggare, boendet och skolan som tillsammans ger 

samhällsinformation.   

 

BRÅ-styrgrupp ser behov av att bättre ge samlad information om centrala 

samhällsfunktioner. 

Räddningstjänsten håller på med arbete som riktar in sig mot 

ensamkommande barn.  

Kommunen jobbar intensivt med att hitta förutsättningar för bättre 

samordning och att hitta lösningar för att förbättra integrationsarbetet.  

 

 

 

 

 

                                                      
1 Arbetsgrupp inom BRÅ som förbereder styrgruppsmöten m.m. 
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§ 6 Lägesrapport fr verksamheterna 

 

Ulf Bjälkenborn 

 Integrationsmedel om 600 tkr. Pågår arbete med förutsättningar för 

användande av dessa medel  

 Samverkansaktiviteter 

 

Mats Svensson 

 Inga stora stölder eller inbrott 

 Vissa relationsbrott 

 

Martin Eksath  

 Det händer mycket på integrationssidan. BUN arbetar för att 

erbjuda en bra skola och barnomsorg, och det händer mycket på 

dessa fronter. 

 

Lis Olsson 

 Arbete med våldsförebyggande åtgärder ute på skolorna (främst åk 

5 och 6). Informerat skolpersonal och föräldrar. 

 Jobbat mycket med föräldramöten.  

 

Ann-Louise Bolin 

 Upplevelse från butiksägarna: stölder som genomförs av barn som 

är i mellan- och högstadieålder.  

 30 april (föreningsdag och Loppis) och 28 maj (barnens dag) kl 10-

15, positivt om Polis och Räddningstjänst kan vara med. 

 Upplevelse av ökning avseende tiggeri. 

 Pågående brott. Var ska man ringa? Polisen uppger: 112. 

 

Företagarna 

 Vi har fina och bra instrument när det gäller upplevse av staden. 

Vi borde arbeta mer aktivt för att få Sölvesborg att positivt sticka 

ut. T.ex. vi har minst antal butiksstölder, minst antal 

fritidshusinbrott, minst antal snatterier. 
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Fredrik Belfrage 

 Det råder en drogliberal inställning bland många ungdomar i 

kommunen. Vi kämpar lite i motvind med dessa frågor. 

 

Mats Hadartz 

 Det har varit många fester i bygdegårdarna bland minderåriga. Det 

har polisen jobbat förebyggande med.  

 Utbildningspaket i skolorna ”Pågående våld” (med anledning av 

Trollhättan incidenterna).  

 A-traktorer. Många i allmänheten hör av sig ang att det finns 

många A-traktorer i kommunen och att busåkning sker. 

 Viktigt att näringsidkare arbetar vidare med DNA-märkning. Man 

behöver också jobba tillsammans med försäkringsbolagen. 

 

Martin Wijk 

 Svårt att rekrytera deltidsbrandmän. 

 Hoppas på att få in 7-8 nya deltidsbrandmän under 2016. 

 Preparandutbildning med start v 16. 

 Man ska försöka hitta lösningar tillsammans med kommunen. 

Hittar man inte folk så kan det gå att t.ex. ta in personal i 

kommunen som inte är bosatta på orten men som arbetar i 

Sölvesborg daglig dags t.ex. mellan kl 8-16 i kommunen. 

 

Caroline Oredsson 

  Information om skrivelse avseende förgiftat hundgodis.  

            

§ 7 Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor. 

 

  

 

Nästa styrgruppsmöte är onsdagen den 1 juni kl 13-16. 

 

”Lilla BRÅ-gruppen” (Mats Hadartz, Fredrik Belfrage, Daniel Berg och 

Caroline Oredsson) förbereder dagordning till nästa styrgruppsmöte 
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måndagen den 9 maj kl 15-16. Välkommen att innan dess maila frågor 

och tankar på punkter till nästa styrgruppsmöte till Caroline Oredsson. 

 

Vid pennan 

 

 

 

Caroline Oredsson 

Kommunjurist/kanslichef 

Sekreterare BRÅ 

 


