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Brottsförebyggande och trygghetsskapande lägesbild Karlshamns kommun 16 april- 28 maj 

Från och med januari kommer Karlshamns kommun tillsammans med polisen ta fram en gemensam 

lägesbild för kommunen i syfte att öka insynen i det brottsförebyggande och trygghetsskapande 

arbetet. Vi kommer att berätta om övergripande och aktuella händelser som ligger till grund för vårt 

gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. 

Allmänt 

Läget bedöms som lugnt under perioden. Skadegörelse har minskat och är just nu på en relativt låg 

nivå. Den skadegörelsen som kvarstår består av krossade fönster på fastigheter. Centrum och 

Asarum är i högst grad drabbade.  

 

Uppdelat på områden 

Centrum 

• Skadegörelse främst krossade fönster 

• En del större sammankomster av bilar på olika platser, blandade åldrar (bilträffar) 

• En del buskörning av motorburen ungdom 

• Sammankomster av ungdomar och unga vuxna vid den centralt belägna gallerian och torget 

• Oro kring narkotika bland unga vuxna  

 

Åtgärder:  

 Möte med fokus på trygghet i centrum tillsammans med kommun, näringsliv och 

polis 

 Nattvandrarna är aktiva varje helg och rör sig på strategiskt utpekade platser. 

 En ökad uppmärksamhet på motorburen ungdom och arbete för att förhindra olovlig 

körning med exempelvis trimmade fordon. 

 Kommunens verksamheter arbetar aktivt med att lämna tips till polisen kring 

oro/misstanke om narkotika 

 Samarbete mellan ungdomsteam och vuxenenheten. 

 Polis, fältgrupp och nattvandrare kommer att ha en fortsatt närvaro i centrum.  
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Asarum 

• Skadegörelse i form av krossade fönster på förskolor 

• Sammankomst av ungdomar i anslutning till skolområdet samt Östralycke kväll/helg, 

buskörning med trimmade mopeder och epa-traktorer 

• Ordningsstörande aktivitet samt eldning vid tomten som tidigare tillhörde Viking timber. 

Åtgärder:  

• Vi undersöker möjligheten att sätta upp rörelsesensorer kopplat till larmen på några av 

våra förskolor. Sensorerna kommer att larma om personer uppehåller sig på förskolornas 

innergårdar och åtgärden vidtas för att minska skadegörelsen vid några särskilt drabbade 

förskolor.  

• Samarbete mellan kommun och polis med fokus på olovlig körning med mopeder och 

epa-traktorer.  

• Åtgärder som försvårar tillträde till tomten som tidigare tillhörde Viking timber. 

• Upprepande kommunikation på sociala medier kring epa traktorer och mopeder. Syftet 

är att upplysa allmänheten men främst vårdnadshavare till ungdomar som äger dessa 

fordon, om vilka lagar och regler som gäller.  

• Nattvandrarna är aktiva i området regelbundet 

• Fältgruppsverksamhet har ökad närvaro på strategiska platser 

• Fritidsgårdsverksamhet har flyttat ut sin verksamhet från fritidsgården och rör sig mer 

ute i området samt via digitala lösningar. 

 

Mörrum 

• Lugnt i området under perioden 

Hällaryd 

• Lugnt i området under perioden 

Svängsta 

• Tillhåll och nedskräpning vid skolområde 

• Brand har förekommit i sopkärl, på en öppen plats vid skola samt anlagd bilbrand 

• I övrigt lugnt i området under perioden 
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Löpande åtgärder/ Insatser i brottsförebyggande syfte: 

• Fältgruppen arbetar med uppsökande verksamhet och föräldrakontakter vid oro 

• Samverkan tillsammans med skola, socialtjänst, polis, fritidsgårdsverksamhet och 

Räddningstjänst som möts kontinuerligt tre gånger per termin med fokus på förebyggande 

insatser. 

• Arbetsgrupp kring missbruk/beroende är aktiv och möts regelbundet 

• Kartläggning av utsatta platser genom aktivt lägesbildsarbete 

• Patrullering av polis på strategiska platser utifrån aktuell lägesbild 

• Regelbunden rondering av väktare vid kommunala fastigheter samt i centrum vissa dagar. 

 

Analys:  

Våren och värmen har kommit och vi ser att fler mopeder och epa-traktorer rör sig ute. I de allra 

flesta fall är detta ett utmärkt sätt för våra ungdomar att förflytta sig på. Om fordonet är 

manipulerat, det vill säga trimmat så är det dock olovligt att framföra och konsekvenserna kan bli 

stora, dels i form av olyckor och personskador, men även rättliga konsekvenser. Kommun och polis 

kommer att fortsätta arbeta aktivt för att förekomma detta. Under sommaren kommer det att finnas 

aktiviteter från fritidsledarna i alla kommundelar. Vi bemannar snart österslätts spontanidrottsplats 

med fritidsledare och föreningar och kommer att ha öppet hela sommaren för att aktivera våra barn 

och ungdomar.  

 

Till allmänheten 

Alla kan hjälpa till att bidra till vår gemensamma lägesbild genom att vara uppmärksamma och lämna 

in tips till polisen via 11414 eller www.polisen.se  

Har du blivit utsatt för brott, glöm inte att göra en polisanmälan. 

Vid pågående brott ring 112. 

 

 

Kontakt: brottsforebyggande@karlshamn.se 
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