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Närvarande: 
Daniel Berg, S 
Jeppe Johnssons, M 
Margareta Forslund, - 
Willy Söderdahl, V 
Viveka Olofsson, S 
Eva-Lena Ulvsfält, MP 
Emilie Pilthammar, M 
Marcus Ekdahl, V 
Kith Mårtensson, M 
Mats Svensson, S 
Johanna Beijer, S 
Inger Pilthammar, M 
Ulf Svensson, C 
Rolf Engström, SoL 
Lars Ericsson, kommunchef 
Thorwald Hasselbring, samhällsbyggnadschef 
Annelie Kjellström, omsorgschef 
Martin Eksath, utbildningschef 
Björn Petersson, IFO-chef 
Anders Borgman, brottsförebyggande samordnare 
Fredrik Belfrage, drogförebyggande samordnare 
Ola Morau, fältsekreterare 
Helena Blomqvist, fältsekreterare 
Johanna Lilja, sekreterare 
Kenneth Jensen, Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Mats Hadartz, Polisen 
Ann-Louise Bolin, Handelsföreningen 
Patrik Johansson, Företagarna 
 
Frånvarande: 
Heléne Björklund, S 
Markus Alexandersson, S 
Hillevi Colliander, S 
Jan-Åke Persson, S 
Lennart Nilsson, M 
Nina Sturesson, M 
Roine Olsson, S 
Elisabeth Jönsson, S 
Repr KD 
Repr L 
Fredrik Olsson, fritidschef 
Roger Svanberg, SBKF 
Johan Braw, Sölvesborgshem 
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Dag: Tisdagen den 25 september 

Tid: 11:00-12:00 

Plats: Lageråssalen, Stadshuset, Sölvesborg 
 

1: Mötet öppnas 
 
2: Närvaro, upprop 
 
3: Justeringsperson utses - Jeppe Johnsson 

 
4: Handlingsplan – halvårsuppföljning 
 
Polisen 
-Trygghetsvandringar – ska planeras in i höst/vinter 
-Våld i nära relation – fortsatt jobb 
-Trygghetsmätningar – ute nu  medborgarlöfte 
-Minska tillgång och konsumtion av alkohol och droger 
-Brottsförebyggande barn/unga  - ny modell för samverkansmöten 
-Medborgardialog/medborgarlöfte – ny insats nästa år 
-Trafiksäkerhet – kontroll av hastighet/nykterhet osv 
-Våldsbejakande extremism – lägesbild och handlingsplan, samarbete med Länsstyrelsen 
-Kommunikationsplan – föra ut information om vad man jobbar med 
 
Fokusområde: färre tillgreppsbrott i Sölvesborg 
 
Kommunen 
-Trygghetsvandringar – ska planeras in i höst/vinter 
-Våld i nära relation – Karin med kollegor på IFO gör nulägesanalys, stämmer av 
samarbeten m m 
-Trygghetsmätningar – ute nu  medborgarlöfte 
-Minska tillgång och konsumtion av alkohol och droger – Miljöförbundet och 
alkoholhandläggarna gör tillsyner 
-Brottsförebyggande barn/unga  - sociala insatsgrupper, ska vara nära insatser, hjälpa 
skolorna lokalt, högstadieskolorna i Sbg och Bma samverkar. 
-Trafiksäkerhet – säkrat upp trafiken kring några av våra skolor, ny belysning på vissa gc-
vägar 
-Medborgardialog – tät dialog med Polisen angående våra evenemang, en krav-/checklista 
för arrangemang ska tas fram, riskanalyser ska göras 
-Våldsbejakande extremism – en länsgemensam lägesbild tas fram 
-Kommunikationsplan – ska bli bättre på att kommunicera ut det som görs bra 
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Färre tillgreppsbrott – för kommunens del kan vi se titta på märkning av skoldatorer, ha 
bättre larmrutiner, se över larmzoner 
 
Rolf Engström (RE): Enligt statistiken finns i en stad av Sölvesborgs storlek  2-3 IS-
krigare. Vad gör vi? 
 
Mats Hadartz (MH): Sölvesborgshems bovärdar har fått information om symboler och 
tecken som kan tyda på aktivitet. Tips inkommer till Polisen någon gång per månad. Här är 
dock mer högerextremism aktiva än t ex IS. 
 
RE: Allmänheten vill ha en mer synlig polis, patrullerande. Kan man göra mer i 
handlingsplanen/medborgarlöftet? 
 
MH: Polisen måste sätta in sina få resurser där de behövs mest och kan då tyvärr inte lova 
fotpatruller i t ex medborgarlöftet. 
 
5: Lägesbild Centrum 
 
Fredrik Belfrage: Från den 21 augusti och 6 veckor framåt har man genomfört ett test med 
att öka vuxnas närvaro på stan. Fältsekreterare, fritidsledare och boendestöd har ronderat i 
centrum måndag till lördag. 
Man har flyttat ner verksamhet på stan för att skapa sig en lägesbild och skapa relationer. 
Under denna period har man skrivit loggbok och tittat närmare på vissa händelser i 
samverkan med polisen. Det har varit mycket folk ute, olika grupperingar av ungdomar 
(både från Sölvesborg och andra kommuner), men man har ändå sett få incidenter. 
Det är mycket spring i och utanför livsmedelsaffären vid Hästtorgsgatan. 
Ann-Louise Bolin: Handlarna är oroliga för vad som händer runt butiken. 
Margareta Forslund: Har fått information om att det är mycket spring bakom butiken 
nattetid. 
MH: Polisen har tillsammans med Miljöförbundet gjort flera tillsyner och butiken har 
också vid några tillfällen dömts då det gäller tobak och felaktiga dryckesförpackningar. 
Någon narkotika har inte anträffats vid dessa kontroller. Behöver titta på vad som händer 
utanför butiken. 
 
Ola Morau och Helena Blomqvist: Fältsekreterarna har rört sig mycket runt Skejtan och 
har noterat ett ökande bruk av cigaretter, men i övrigt inte mycket mer.  
 
Området runt och i stationen har vart lugnare och här har ingen ev knarkhandel eller 
specifik incident iakttagits. Polis och väktare har rört sig i området. 
 
Vid Grodparken/Hästtorget rör sig dock unga vuxna (över 18 år) som använt/använder 
droger. Risken är att högstadieungdomar beblandar sig med kriminella äldre och lockas av 
detta. Fältarna riktar in sig mot dessa yngre ungdomar. 
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I Mjällby är det mest ungdomar/unga vuxna med bilar och A-traktorer som uppehåller sig 
vid fritidsgården på kvällen. Nerskräpning är ett problem. 
 
6: Trygghetsvandringar ska genomföras under hösten/vintern. 
Maila förslag på platser till Johanna Lilja (johanna.lilja@solvesborg.se) eller Anders 
Borgman (anders.borgman@solvesborg.se) 
 
7: Nya uppdrag  
Fredrik Belfrage och Anders Borgman får i uppdrag att summera kraftsamlingen som 
gjorts i centrum och redovisa för diskussion. 
 
8: Övrigt 
Rolf Engström: Önskar att ledamöterna går in mer operativt i t ex revideringar av 
handlingsplan och brottsförebyggande program. 
Mats Svensson: Tycker tjänstemännen ska utforma det initialt, sen kan BRÅ vara en 
remissinstans 
 
Margareta Forslund: Påverkar nya polisorganisationen Mats jobb hos oss? 
Mats Hadartz: Nej, blir troligen bättre. 
 
Mats Hadartz: Trygghetsmätningen ska vara klar till 22/10 
 
9: Nästa möte blir den 23/10 
 
10: Avslutning 
 
Daniel Berg 
Ordförande BRÅ 


