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LOKALA BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET 

 

Datum 26 februari 2019 

Tid 11:00 

Plats Lageråssalen 

Deltagare Louise Erixon, SD 

Emilie Pilthammar, M 

Johanna Beijer, S 

Robert Lindén, SD 

Roine Olsson, S 

Robert Manea, KD 

Viveka Olofsson, S 

Harald Olsson, SD 

Lennart Nilsson, M 

Tobias Björklund, S 

Niklas Joelsson, M 

Benny Karlsson, SD 

Jörgen Englin, S 

Peter Thyrén, SD 

Nina Sturesson, M 

Christopher Ekenberg, S 

Hillevi Colliander, S 

Ulf Svensson, C 

Lars Lamberg, L 

Rolf Engström, SoL 

Willy Söderdahl, V 

Mats Hadartz, kommunpolis 

Max Staude, vik kommunpolis 

Lars Ericsson, kommunchef 

Thorwald Hasselbring, chef SBF 

Lena Wilson-Ericsson, vht-chef 

Martin Eksath, utbildningschef 

Björn Petersson, Ifo-chef 

Fredrik Olsson, fritidschef 

Anders Borgman, säkerhetssamordnare 

Fredrik Belfrage, ANDT-samordnare 

Ola Morau, fältsekreterare 

Helena Blomqvist, fältsekreterare 

Kenneth Jensen, RVB 

Roger Svanberg, utb chef SBKF 

Johan Braw, Sölvesborgshem 

Ann-Louise Bolin, Handelsföreningen 

Patrik Johansson, Företagarna 

Johanna Lilja, sekreterare 

1. Mötet öppnas 

2. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar) 

3. Närvaro och justeringsperson 

Johanna Beijer utses till justeringsperson 
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4. Brottstatistik 2018; Mats Hadartz 

Mats presenterar brottsstatistik och visar bl a på att våld öka i nära relation 

och även bland barn/ungdomar och i skolmiljö. Vad gäller våld i skolmiljö är 

det i stor utsträckning samma individer som förekommer i anmälningarna. 

Ökning har även skett när det gäller olaga hot, båt- och cykelstölder, men 

minskade bostadsinbrott. Se bilaga. 

Kampanjer gör skillnad – t ex har rån, fickstöld, väskryckning minskat på 

SRF efter att man riktat en informationskampanj mot besökarna. Nu 

kommer strax en kampanj för att minska kortbedrägerier där man lurar 

framför allt äldre att lämna ut mobilt bank-id. 

Mats propagerar även för DNA-märkning, som brukar finnas hos de flesta 

försäkringsbolag. Ann-Louise Bolin inflikar att det finns hos Lås & 

Larmteknik i Karlshamn, ca 800 kr för 50 märkpunkter. 

5. Trygghetsvärdar; Anders Borgman 

Anders berättar lite om det förslag som skickats ut till våra registrerade 

föreningar och som går ut på att man genomgår en utbildning och sen ska 

två föreningar representera med två personer var under vissa kvällar. 

Första utbildningen går stapeln 5 mars. 

I samband med otryggheten i centrum har flera insatser gjorts i centrum. 

På tidigare BRÅ har dessa insatser redovisats och hur vi ska jobba vidare. 

Handlingsplanen, som vi har tillsammans med polisen, ska nu följas upp och 

Anders ser över kommunens del. Mats har redan översänt uppföljning av 

sin del. 

6. Lägesrapport länsövergripande arbete mot 

våldsbejakande extremism; Anders Borgman 

Anders ingår i flera grupper/nätverk, bl a det länsövergripande samarbete 

som finns när det gäller arbetet mot våldsbejakande extremism. Där tar 

man nu med hjälp av CVE (Center mot Våldsbejakande Extremism, ligger 

inom BRÅ), men även SÄPO, för att få fram en lägesbild för länet. Alla 

kommuner ser över sitt läge i förvaltningar, bolag etc och skickar in 

uppgifter. I Sölvesborg har man inte sett så mycket tecken förutom en del 

klistermärken och klotter. Har man sett eller hört något kan man kontakta 

Anders (anders.borgman@solvesborg.se) och Anders ska efter önskemål 

återigen skicka ut information till förvaltningarna om sitt uppdrag/ansvar. 

Anders jobbar även vidare med det brottsförebyggande arbetet i ett 

länssamarbete, bl a genom nätverket mot organiserad brottslighet i 

Blekinge. 
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7. Nya uppdrag 

- Sammanställning av levnads- och drogvaneenkät – Fredrik Belfrage 

drar lite kort om den levnadsvaneenkät som genomförts på våra 

skolor från åk 7 upp till åk 3 i gymnasiet. Det är en utökad 

undersökning mot de som genomförts tidigare. Fredrik får i uppdrag 

att presentera sammanställningen, som förhoppningsvis blir klar till 

nästa Brå-möte den 26 mars. Maila gärna Fredrik 

(fredrik.belfrage@solvesborg.se) om det är något speciellt område 

någon vill veta mer om. 

8. Övriga frågor/laget runt 

- Trygghetsbil – Handelsföreningen tittar tillsammans med 

Företagarna och kommunen på finansiering till en ev ”trygghetsbil” 

från Securitas, för rondering i centrum.  

 

Johanna Lilja 

Administratör/registrator 

 

 

 


