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Datum
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Lokala BRÅ

Handläggare

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

LOKALA BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET
Datum

16 februari 2022

Tid

13:00-14:00

Plats

Webex

Deltagare

Louise Erixon, SD
Kith Mårtensson, M
Johanna Beijer, S
Roine Olsson, S
Viveka Olofsson, S
Willy Söderdahl, V
Robert Lindén, SD

Arne Bogren, M
Jörgen Englin, S
Robert Manea, KD
Ulf Svensson, C
George Nilsson, LPO Karlshamn
Henrik Johnsson, säkerhetschef
Lars Ericsson, kommunchef
Johanna Lilja, sekreterare

1. Mötet öppnas
Närvarokontroll.
Mötet inleds sen med en snabb presentationsrunda och ett välkomnande
till George Nilsson, kommunpolis Olofström/Karlshamn, som idag ersättare
vikarierande kommunpolis Niklas Paradis, som tyvärr är sjuk. Niklas, som bl
a har ett förflutet inom Kriminalvården och Tullverket kommer att under 3
månader vikariera för kommunpolis Max Staude som f n är i annan tjänst.

2. Organisationsförändring - information
Säkerhetschefen informerar om status i arbetet med uppbyggandet av den
nya organisationen. Till tjänsten som brottsförebyggande samordnare
fanns det 26 st sökande och tjänsten har precis erbjudits en person inom
polismyndigheten. Till tjänsterna som Trygghetsvärdar pågår rekryteringen
och efter 107 st sökande, 33 st digitala snabbintervjuer är nu antalet nere
på 12 st djupintervjuer och processen beräknas vara klar under nästa vecka.
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Det är många bra och intressanta personer som sökt tjänsterna och det bör
bli en bredd i utbildning, erfarenhet och ålder.
Förutom rekrytering är det fokus på lokaler, fordon och diverse övriga
beställningar, ekonomi samt schemaläggning.
Ett första samordningsmöte skulle ha ägt rum för några veckor sen, men p
g a pandemin blev det ej av och planeras äga rum i närtid.

3. Styrdokument med Polismyndigheten
Styrdokumenten p g a kommunikationsmiss inte skickats ut till dagens
möte, men översänds snarast till alla representanter. Dokumenten är
genomgångna och godkända av både säkerhetschef och av
Polismyndigheten och kan nu tas upp för beslut i Kommunstyrelsen. Inför
beslutet bör alla läsa igenom dem och komma med ev synpunkter till
säkerhetschefen i god tid innan KSAU.

4. Aktuell lokal lägesbild
Säkerhetschefen visar en bild över anmälda brott under 2021, enligt
Polisens kategorier. Det som sticker ut är framförallt tillgreppsbrotten och
där man t ex efter sommaren kan se en ökning som kan sättas i samband
med att en s k livsstilskriminell återvänt till Sölvesborg och gett sig ut på
turné. Året får ses som ett referensår i kommande arbete.
Säkerhetschefen gör även en kort genomdragning av polisens
trygghetsmätning, som ser bättre ut 2021 än 2020, men en del kan
förklaras med pandemin och våra ändrade ”hemma-beteenden”. Mätningen
besvarades av ca 400 personer, vilket innebär att det är ett förhållandevis
snävt urval.
SKR’s öppna jämförelser är inte exakt lik trygghetsmätningen, men vissa
saker linjerar. Den nya säkerhetsorganisationen kommer att ta
undersökningar som vindriktningar, men det är viktigt att vi själva måste
kunna bedöma vad som är rimligt för Sölvesborg.
Willy: Får vi information och hur vi hanterar information om att en
livsstilskriminell är på väg tillbaka till vår stad?
Henrik: Jag vet att f d kommunpolis Mats Hadartz (numera säkerhetschef i
Karlshamn) upprättade en organisation med bl a kriminalvården och
socialtjänsten för att jobba med den typen av information och återvändare.
Tar med frågan till Mats och stämmer av.
George: Viktig fråga och polisen för dialog med kriminalvården och får
information vid frigivning (inom viss kategori), men kan ej stötta med
bostäder, vård, jobb. I vissa kommuner har man uppsökande verksamhet i
form av ”vuxenfältare”.
Lars: Tar med sig frågan om samarbete med Frivården till berörd förvaltning.
Lägesbildsarbetet är igångsatt och har rådet några frågor är det bara att
kontakta säkerhetschefen.
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Vi har fortsatt vissa problem med narkotika, tillgreppsbrott, mindre
skadegörelse, A-traktorer och smällare. Däremot har vi inte sett några
ökade drivmedelsstölder, vilket man kanske hade förväntat sig.
Ulf: Många tillgrepp verkar ske längs de större vägarna, kan man göra något
för att förebygga?
Henrik: När man tar fram nya detaljplaner kan man bl a göra
brottsreducerande åtgärder genom att planera in återvändsgator in i nya
bostadsområden än att ha flera in- och utfarter mot större vägar.
George informerar om att lokalpolisen är i stort sett fullt bemannad, men
att man tyvärr ofta behöver låna ut personal till gränspolisen m m. Samtliga
fyra kommuner (Sölvesborg, Bromölla, Karlshamn och Olofström) har sitt
lägesbildsarbete igång och det avgör vilka prioriteringar som ska göras och
var personalen ska sättas in. Man har även stöttning från t ex Kristianstad,
Hässleholm och Karlskrona i den mån det behövs.
Polisen genomför f n en kampanj för att bli 10 000 fler poliser till 2024, för
att kunna synas mer.

5. Aktuella åtgärder och uppföljning
Ansökan om kameraövervakning vid Hästtorget, Rådhuset, Sparbankshuset
och Stadshuset ligger hos Integritetsskyddsmyndigheten.
Kameraövervakningen på järnvägsstationen har varit av intresse för polisen
och man har plockat material till förundersökning, och vi har även märkt att
uppsättningen av kameror har varit generellt brottsdämpande på platsen.
Införande av s k ungdomsskrämmor är ej klart, men tänkta platser är
Markgatan, Hörvik, Bossabo, Hällevik, Kanehall och Slottsruinen.
Häromdagen hölls ett säkerhetsmöte med Sweden Rock Festival AB och de
aktörer som är/kan bli inblandade i samband med festivalen. Från
kommunens sida är det främst Anders Borgman, kris- och
beredskapssamordnare, som är berörd, men vi kommer att upprätta en
RSA, då festivalen kan innebära trafikproblem, tillresande stöldligor m m.
Samma RSA kan justeras för t ex Killebom, som i år inleds med
Pridefestival.

6. Uppföljning, återkoppling tidigare åtgärder och
insatser
Stående punkt på agendan, inget specifikt att redogöra på dagens möte.

7. Aktuellt från externa funktioner (ex polismyndighet,
räddningstjänst)
Då George inte är kommunpolis hos oss är det svårt för honom att ge en
lägesrapport härifrån. Olofström/Karlshamn hade något sämre resultat än
Sölvesborg i trygghetsmätningen. Olofström har dock t ex inte haft någon
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skadegörelse på länge, däremot förekommer även där kastande av smällare
från A-traktorer, narkotika i speciella bostadsområden, men inte heller här
några bränslestölder att prata om.

8. Övrigt
Belysning gc-väg Midhall – Ulf efterlyser belysning utanför förskolan
Midhall, där det upplevs som mörkt och otryggt. Lars tror att gc-vägen är
kommunens och tar med sig frågan för återkoppling vid nästa Brå-möte.
Det finns anslag i budget för 2022 för att använda till trygghetsskapande
åtgärder.

9. Nästa möte
Nästa möte med Brå äger rum 14 april, kl.13:00-15:00 i Lageråssalen,
Stadshuset, Sölvesborg.

10. Avslutning
Mötet avslutas.

Johanna Lilja
Sekreterare
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