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Brottsförebyggande och trygghetsskapande lägesbild Karlshamns kommun 12 feb-15 april 

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 förhållandevis lugnt. Den problematik som kvarstår är skadegörelse och stölder. 

Skadegörelsen består främst av krossade glasrutor, centrum och Asarum är i högst grad drabbade. 

Under tidsperioden har cykelstölder minskat men flera stölder av katalysatorer från bilar har skett.  

 

Uppdelat på områden 

Centrum 

• Tre rån har skett som har fått medial uppmärksamhet; två på bensinmackar och ett i butik. 

En person blev gripen vid ett av rånen och polisen utreder om det finns något samband 

mellan rånen. 

• Ett större bråk inträffade under mars månad i anslutning till torget. Utifrån iakttagelser av 

flaggor och andra symboler som de inblandade hade med sig verkar bråket ha kopplingar till 

utsatta minoritetsgrupper i andra länder.  

• Skadegörelse främst klotter 

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

• Oro kring narkotika bland ungdomar och unga vuxna  

 

Åtgärder:  

 Klotter - I lägesbildsarbetet uppmärksammades att samma ”tagg” användes på flera 

platser på kort tid. Efter att polisen inriktat sitt utredningsarbete mot dessa specifika 

brott kunde en person identifieras och utredningsarbete pågår.  

 Nattvandrarna är nu aktiva med sina vandringar och strategiska platser att röra sig på 

uppdateras regelbundet inför vandringar.  

 En ökad närvaro av polis och fältgruppsverksamhet efter behov.  

 Polisen har provtagit flera personer efter misstanke om narkotikabruk. Polis, 

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



 

 
 
 

Karlshamns kommun, Rådhusgatan 10, 374 81 Karlshamn | info@karlshamn.se | Telefon 0454-810 00 

www.karlshamn.se | Kommunledningsförvaltningen  

 

 Polis har även nyttjat sociala medier för att kommunikation ska nå ut till allmänheten 

för att öka tryggheten på platsen.  

 Butikerna i flaggenhuset har stängt ner wi-fi för att förebygga att personer 

uppehåller sig där.  

 

Asarum 

• Skadegörelse i form av krossade fönster mm 

• Sammankomster av ungdomar i anslutning till skolområde kväll/helg 

• Ordningsstörande aktivitet vid tomten som tidigare tillhörde Viking timber. 

Åtgärder:  

• Samarbete med fokus på klotter genom kartläggning.  

• Planering pågår för åtgärder som ska försvåra tillträde till tomten som tidigare tillhörde 

Viking timber. 

• Kommunikationsinsats har genomförts 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 nu aktiva med sina vandringar och information om strategiska platser 

att röra sig på uppdateras regelbundet inför vandringar.  

• 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 

• Stölder av katalysatorer  

• I övrigt lugnt i området under perioden 

Hällaryd 

• Lugnt i området under perioden 

Svängsta 

• Stölder av katalysatorer  

• Två övergivna bilar som brunnit  

• 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 

• Informationsbrev till motorburen ungdom och dess vårdnadshavare  har skickats ut med 

polis och kommun som avsändare 

• 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:  

Pandemin har haft stor påverkan på våra möjligheter att hålla våra fritidsgårdar öppna. Fler unga rör 

sig ute och det finns inte några ordnade platser att hänga på, vilket vi tror påverkar det aktuella läget. 

Vi har stora förhoppningar att kunna öppna fritidsgårdar igen så snart det är möjligt för att kunna 

erbjuda bättre förutsättningar för kommunens ungdomar att mötas.  

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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