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LOKALA BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET 

 
Datum 15 september 2021 
Tid 15:00-17:00 
Plats Lageråssalen/Webex 
Deltagare Louise Erixon, SD  

Paul Andersson, M 
Johanna Beijer, S 
Roine Olsson, S 
Viveka Olofsson, S 
Rebecca Wald, V 
Ronny Berggren, C 
 

Daniel Berg, S 
Lars Lamberg, L 
Robert Manea, KD 
Henrik Johnsson, säkerhetssamordnare 
Lars Ericsson, kommunchef 
Johanna Lilja, sekreterare 
Max Staude, kommunpolis 
 
 

   
   
   

1. Mötet öppnas 
Närvaro, kort presentation och Johanna Beijer utses till att justera 
anteckningarna. 

2. Utredningen om det kommunala 
brottsförebyggande arbetet och en ny 
säkerhetsorganisation inklusive lägesbildsmodell 
(Lars och Henrik) 

Lars presenterar det uppdrag han fick från KS att utreda ny 
säkerhetsorganisation med kommunkoncernperspektiv. Henrik Johnsson 
anställdes som brottsförebyggande och säkerhetssamordnare den 1 mars 
2021. Han har sedan dess, utöver det vanliga operativa arbetet, jobbat med 
utredningen och framtagning av ett förslag till politiken.  



Sölvesborgs kommun 
Datum 
2020-09-15 

  
  

Sida 
2(3) 

 

 

Förslaget har Henrik jobbat fram utifrån uppdraget att vi ska arbeta mer 
systematiskt, strategiskt och kommunövergripande på områdena säkerhet 
och brottsförebyggande, att vi ska öka och förbättra samordning och 
samverkan inom kommunen och kommunkoncernen inom de aktuella 
områdena samt att vi ska öka och förbättra samverkan med myndigheter 
och organisationer kopplat till de aktuella områdena, t ex Polismyndigheten 
och Länsstyrelsen. Han har via dokumentation, intervjuer m m identifierat 
vissa utvecklingsområden och tagit fram ett förslag för att möta detta.  

Förslaget bygger på införandet av två enheter samt tillförsel av en ny 
operativ resurs enligt konceptet ”Trygghetsvärdar”. Den ena enheten, 
under arbetsnamnet ”Trygg i Sölvesborg”, är placerad i 
Kommunledningsförvaltningen och jobbar på strategisk och taktisk nivå - 
här återfinns ledningen för trygghetsvärdarna, medan enheten för 
”Förebyggande Barn och Unga” arbetar på taktisk och operativ nivå och 
placeras i Arbete- och välfärdsförvaltningen. 

Förutom presentationen av förslaget till säkerhetsorganisation presenterar 
Henrik också en lägesbild och lägesbildsmodell för kommunen.  
Lägesbilden visar på viss förekomst av våld, hot, narkotika, skadegörelse 
och personrån. Tyvärr råder fortsatt låg anmälningsbenägenhet. 
Polisen ser en ökad oro och rörelse i de aktuella narkotikakretsarna och 
man ser en ökning gällande framför allt oxycontinrelaterade fynd.  
Kommunens GIS-samordnare har hjälpt Henrik i framtagandet av ett 
kartsystem där man kan lägga in lägesbild (från t ex Polisen, Ifo, skola, 
kommunledning etc) och se trender och tendenser.  

3. Läget avseende beslutad satsning på 
övervakningskameror utöver de vid Resecentrum 
(Henrik) 

Anders B gjorde ett förarbete för att identifiera olika områden där det 
skulle kunna vara lämpligt att sätta upp kameror. Steg 2 är att börja titta på 
och analysera dessa och ställa dem mot lägesbilden så att vi ligger rätt vad 
gäller områdena. Vi ska också titta på om det finns bra lösningar med 
flyttbara kameror.  

Kamerorna på Resecentrum bör dras igång nästa vecka, det har varit något 
tekniskt fel/något saknat vid installation.  

4. Arbetet med styrdokumenten för säkerhets- och 
brottsförebyggande arbetet m m  (Lars och Henrik) 

Styrdokumenten (samverkansavtal och handlingsplan med Polisen, 
Medborgarlöftet samt Brottsförebyggande program) är i behov av 
uppdatering och aktualisering – det Brottsförebyggande programmet är t 
ex från 2007. 
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Många av våra dokument tar vi fram i samarbete och dialog med 
polismyndigheten och de har också önskat se vår riktning för 
organisationen innan de skriver fram/skriver på.  
Max och Henrik diskuterar och tar fram förslag till politiken.  

5. Trygghets- och tillgänglighetsvandringar 
Lokala Brottsförebyggande rådet har under tidigare år arrangerat och 
genomför trygghetsvandringar på olika ställen i vår kommun. Det är bra för 
både politiker och tjänstemän att komma ut och få en egen samt invånares 
bild av hur det faktiskt ser ut eller den upplevda känslan. Med 
lägesbildssystemet kan vi få uppslag till var vandringarna ska genomföras, 
genom att t ex utgå ifrån områden med många tillgreppsbrott, bränder el 
dyl. Det är dock lika viktigt att besöka områden där vi ”vet” att saker 
händer; t e x Kämpaslätten, Svarta Led m fl. Där kan vi förebygga och inte 
bara fokusera på redan kända problem.  
Om vandringen, efter önskemål från samhällsbyggnadsförvaltningen, kan 
kombineras med att även vara en tillgänglighetsvandring kan vi även få en 
bättre bild på den allmänna ordningen i det offentliga rummet i vår 
kommun. 
Henrik tittar på ett förslag.  

6. Övrigt 
Valår 2022  

Vad krävs av organisationen under ett valår?! Henrik kommer att gå igenom 
med valsamordnaren (J Lilja) vad som gjorts tidigare och vad man ev stött 
på avseende incidenter, brottslig verksamhet etc. Partierna kommer att 
informeras på sina gruppledarträffar framöver.  

7. Avslutning 

 
Johanna Lilja 
Sekreterare 
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