
 

Brottsförebyggande och trygghetsskapande lägesbild Karlshamns kommun 27 aug-18 okt. 

Från och med januari lyfter Karlshamns kommun tillsammans med polisen 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 

Framträdande problematik under hösten är skadegörelse och stölder. Centrum och Asarum är 

drabbade i högst utsträckning. 

Centrum 

• Skadegörelse i anslutning till förskolor och skolor har upphört sedan mitten av september. 

(Österslättsskolan) 

• Inbrott i förråd, bilinbrott, stöld av katalysatorer och stöld av cyklar (personer gripna i 

samband med katalysatorstölder och inbrott i förråd) 

• Stolt vit ungdom har klistrat märken över  

• Sedan fritidsgårdarna öppnade – betydligt färre rapporter om samlingar av ungdomar/unga 

vuxna som skapar viss oro och upplevs som ordningsstörande 

• Fester hemma och utomhus med ungdomar i gymnasieåldern. 

Asarum 

• Skadegörelse som krossat glas, nedskräpning och förstörelse i anslutning till förskolor och 

skolor fortsätter 

• Trafikstörningar med buskörning mopeder 

• Nedskräpning i anslutning till platser där stora samlingar befinner sig 

• Fortsatt samlas många ungdomar i anslutning till skolområde kväll/helg. Här finns även en av 

kommunens välbesökta fritidsgårdar. 

• Stölder, dels lösa föremål ur bil samt katalysatorer och cyklar 

Mörrum 

• Oro kring narkotikabruk 

• I övrigt lugnt i området under perioden 

Hällaryd 

• Lugnt i området under perioden 

Svängsta 

• Stölder  

• Skadegörelse – skolan, idrottsplatsen 

• I övrigt lugnt i området under perioden 



 

Åtgärder 

• Nattvandrarna har prioriterats att röra sig på strategiska platser som ofta är utsatt för 

skadegörelse eller där det brukar uppehålla sig mycket ungdomar i trygghetsskapande syfte 

• Våra upphandlade väktare informeras om vilka platser som är mest utsatta för skadegörelse 

• En ökad närvaro av polis, fältgruppsverksamhet och nattvandrare efter strategisk lägesbild 

• Arbetsgruppen med inriktning på narkotika utvecklas vidare  

• Diverse informationsinsatser och utbildningar kring narkotika hålls i kommunens 

verksamheter efter behov 

Analys 

Hösten har varit fortsatt lugn.  

Kommunens arbete med uppsökande och trygghetsskapande arbete fortsätter i hög omfattning och 

även nattvandrande föreningar har rört sig ute varje helg under hösten. 

Våra fritidsgårdar har nu öppnat igen och de är välbesökta.  

Skadegörelsen ser ut att minska något under oktober men över helåret är prognosen att antalet 

händelser är oförändrade sedan förra året. 

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. 

 


