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Brottsförebyggande och trygghetsskapande lägesbild Karlshamns kommun 1 jan-11feb 

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 är framträdande är skadegörelse och 

stölder. Under tidsperioden har raketer och smällare förekommit bland våra ungdomar och skapat en 

del otrygghet i centrum och Asarum. Fortsatt problem med cykelstölder samt stölder ur bil i flera 

områden men främst centrala delar av kommunen. Skadegörelsen består främst av krossade 

glasrutor och klotter. Centrum och Asarum är i högst grad drabbade. 

Uppdelat på områden 

Centrum 

• Stölder, främst cykelstölder och skadegörelse 

• sammankomster av ungdomar vid Willys och Citygallerian  

• skjutit raketer  

• oro kring narkotika bland unga samt grupperingar  

Asarum 

• Skadegörelse främst klotter, äggkastning och sönderslagna bänkar, stuprör krossade fönster 

mm. 

• Eldning har förekommit på lösa föremål i utemiljön, samt en bilbrand 

• Stölder ur bil samt cykelstölder 

• Sammankomster av ungdomar i anslutning till skolområde kväll/helg 

Mörrum 

• Rån i bostad(enstaka händelse) 

• I övrigt lugnt i området under perioden 
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Hällaryd 

• Lugnt i området under perioden 

• En medialt uppmärksammad händelse med ett rån där en person blev gripen 

 

Svängsta 

• Lugnt i området under perioden 

 

Åtgärder/ Insatser i brottsförebyggande syfte: 

• Uppsökande fältverksamhet med föräldrakontakter vid oro 

• Nattvandring med inriktningsområden planeras 

• Patrullering av polis på strategiska platser som torget, Willys, Flaggen samt kring skolor i 

Asarum.  

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

 

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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