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Datum

2019-09-25
Kommunledningsförvaltningen
Lokala BRÅ

Handläggare

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

LOKALA BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET
Datum

25 september 2019

Tid

13:00

Plats

Lageråssalen

Deltagare

Louise Erixon, SD
Paul Andersson, M
Roine Olsson, S
Robert Lindén, SD
Robert Manea, KD
Viveka Olofsson, S
Arne Bogren, M
Jörgen Englin, S
Hillevi Colliander, S
Rolf Engström, SoL
Willy Söderdahl, V

Max Staude, kommunpolis
Anders Borgman, säkerhetssamordnare
Ronja Johansson, praktikant hos Anders
Borgman
Johanna Lilja, sekreterare

1. Mötet öppnas
2. Dagordningen godkänns
3. Närvaro och justeringsperson
Viveka Olofsson utses till justeringsperson

4. Louise hälsar välkommen till den nya
sammansättningen av lokala BRå.
5. BRå – Organisation och roller; Anders Borgman
Anders informerar om den nya sammansättningen och de olika roller som
ska finnas inom/runt BRå. Se bifogad powerpointpresentation.
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6. Redovisning av insats kring resecentrum under
sommaren; Anders Borgman och Max Staude
Max presenterar lite fakta runt händelserna i Sölvesborg och kring
resecentrum.
Under perioden 1/5-23/9 för 2018 upprättades 1 235 händelserapporter i
Sölvesborg (dessa graderas 1-4 och på 1-2 skickas patrull). Dessa ledde till
1 017 anmälningar.
Under samma period för 2019 upprättades 1 246 händelserapporter och det
ledde till 930 anmälningar.

Under perioden 1/5-25/9 har följande polisanmälningar gjorts avseende
resecentrum:
8 st polisanmälningar
-

2 st avseende misshandel

-

1 st avseende narkotikabrott

-

1 st avseende annonsbedrägeri

-

1 st avseende förlorat gods

-

3 st avseende tillgrepp/skadegörelse

32 st händelserapporter har upprättats. Kan vara egeninitierade av Polisen
eller komma från allmänheten. Man har varit på plats 14 ggr.
-

13 st kontroller av person

-

1 st olaga hot

-

1 st sjukdomsfall

-

1 st omhändertagande av person

-

1 st bil-/fordonsbrott

-

1 st ofog barn/ungdom

-

2 st bråk

-

10 st fylleri

-

1 st narkotikabrott

Problematiken förekommer på alla resecentrum, väntsalar fungerar som
värmestugor. I Sölvesborgs ser man inte att vi har ”gäng” i den
bemärkelsen man ofta ser i större städer.
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Langare kommer att finnas så länge det finns kunder – vilket innebär att vi
måste jobba förebyggande både mot unga och äldre. Generellt ser man en
ökning av cannabis i hela Blekinge. Max anser inte att ökade väktarinsatser
nödvändigtvis minskar antalet drogleverantörer. Vi måste utveckla ANDTarbetet, då det narkotikaanvändandet går långt ner i åldrarna och även
tilltalar de med psykisk ohälsa.
Frågan om trygghetsvärdar och nattvandrare kom upp och tyvärr är det
svårt att få folk att engagera sig. Anders kommer att ta ett nytt tag med
trygghetsvärdarna från våra olika föreningar och kommer att kontakta de
”nattvandrare” som finns i kommunen.
Den upplevda tryggheten/otryggheten skapas ofta via massmedia och
sociala medier.
Det viktigaste när man ser eller hör något är att tipsa Polisen på 11414.
Anders Borgman och Anders Isaksson håller på att titta över ev utökning av
LOV3-området i Sölvesborg.

7. Tryggare skola; Anders Borgman
Anders berättar lite kort om projektet Tryggare skola, där man ska titta på
en skola i varje kommun i Blekinge utifrån olika trygghetsaspekter – både
fysiska och social. Bokelundsskolan representerar Sölvesborg.

8. Planer och dokument som behöver revideras:
-Lokalt brottsförebyggande program (Antagen 2007)
-Samverkansöverenskommelse 2017-01-01-- 2020-12-31
-Handlingsplan Årsvis
-Medborgarlöfte Årsvis
Se bilagor.
Kommunpolis och brottsförebyggande samordnare ansvarar för att ta
fram förslag på nytt medborgarlöfte och handlingsplan.
Uppföljning på föregående handlingsplan sker på mötet 27/11.
Kommunpolis och brottsförebyggande samordnare ges även i uppdrag
att under 2020 ansvara för att ta fram förslag till Lokalt
brottsförebyggande program samt Samverkansöverenskommelse.
Dessa delar ska samverkas med övriga arbetsgrupper och förvaltningar.
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9. Nya uppdrag/Övrig information
Trygghetsvandringar i skolan – vad avsågs när dessa skrevs in i
handlingsplanen? (Anders B återkommer med svar.)
Väktarbil – kommunen har fått förslag från väktarbolaget Securitas att
köpa in en ”egen” bil för rondering kl.15:00-20:00 mån-tors och kl.16:0023:00 fre-lör.
Utöver det kan kommunen köpa”luft”-tid mellan kl.18:00-05:00 när
Securitas har sin rondering, förutsatt att de inte är på uppdrag.

10.

Avslutning

Nästa möte hålls den 27 november, kl.13:00-15:00 i Lageråssalen

Johanna Lilja
Sekreterare
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