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Brottsförebyggande och trygghetsskapande lägesbild 
Karlshamns kommun 18 feb-31 mars.

Sedan 2021 arbetar Karlshamns kommun tillsammans med polisen fram en 
gemensam lägesbild för kommunen i syfte att öka insynen i det 

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Vi berättar om 
övergripande och aktuella händelser som ligger till grund för vårt 
gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Allmänt

Under perioden feb-mars har ett bråk i centrum fått uppmärksamhet i 
media. En del skadegörelse på kommunala fastigheter har förekommit 

men i övrigt har läget varit förhållandevis lugnt.



• En del inbrott och stölder har skett under perioden. Dock i nivå med tidigare 
månader.

• Viss skadegörelse på fastigheter och fordon

• En uppmärksammad misshandel i mars

• I övrig lugnt 

Centrum



• Viss skadegörelse på och i kommunens skolor i form av krossat glas och klotter

• Ungdomar har smällt raketer inomhus samt eldat inne och utanför en skola

• Krossad busskur 

• I övrig lugnt 

Asarum



Mörrum
• Lugnt i området under perioden

Hällaryd
• Lugnt i området under perioden

Svängsta
• Viss skadegörelse i anslutning till kommunala fastigheter samt 

lekplatser



Åtgärder

• ”Trygg i Karlshamn” arbetsgrupp under uppstart som ska arbeta 
strategiskt för ökad trygghet

• Sök på skolor av polisens narkotikahundar i förebyggande syfte

• Utbildning i SSPF för att tidigt upptäcka barn och unga i risk

• Planerad inspirationsdag för näringsidkare ” Skydda butiken”

• Pilot pågår med teknisk utrustning för att se om det kan förebygga 
skadegörelse och inbrott på prioriterade kommunala fastigheter

• Väktare informeras om vilka platser som är mest utsatta för 
skadegörelse/inbrott och gör extra besök på dessa platser 



Analys

Antalet rapporterade händelser med angrepp mot fastigheter var: 

124 händelser under 2020 

122 händelser under 2021

Under 2022 har skadegörelsen minskat något jämfört med tidigare. Vi 
fortsätter att noga följa utvecklingen och göra riktade insatser efter den 
lokala lägesbilden.

Kommunens utvecklingsarbete med ”Trygg i Karlshamn” fortsätter för att få 
bättre kunskap kring orsakerna till invånares upplevda otrygghet och/eller 
trygghet. En arbetsgrupp har bildas för att arbeta vidare med innehållet i 
appen samt kring trygghetsfrågor i allmänhet.



• 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 
främjande och 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.

• Missing People tränar sök på strategiska platser som ofta är utsatt för 
skadegörelse eller där det brukar uppehålla sig mycket människor i 
trygghetsskapande syfte

Löpande åtgärder/ insatser i förebyggande syfte



• 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.


