
 

Brottsförebyggande och trygghetsskapande lägesbild Karlshamns kommun 19 okt- 21dec. 

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 

En viss skadegörelse på kommunens fastigheter som skolor och förskolor har skett under perioden, 

dock färre jämfört med föregående period. Flest händelser ser vi i centrala delarna där det även finns 

en oro kring ungdomsgrupperingar.  

Centrum 

• Skadegörelse i anslutning till förskolor och skolor  

• stöld av katalysatorer  

• klotter med nazistiska symboler 

• viss oro kring en gruppering ungdomar som upplevs som ordningsstörande 

• I övrig lugnt  

 

Asarum 

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

och skolor  

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

kommunens välbesökta fritidsgårdar. 

Mörrum 

• Oro kring narkotikabruk 

• I övrigt lugnt i området under perioden 

Hällaryd 

• Lugnt i området under perioden 

Svängsta 

• Stölder  

• I övrigt lugnt i området under perioden 

Åtgärder 

• Riktade insatser kring narkotika i samarbete med bostadsbolag och kommun 

• Riktad insats kring unga i riskzonen 

• Trygghetsvandring i Asarum 

• Nya rörelsesensorer monteras 



 

• 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 

 

Löpande åtgärder/ insatser i förebyggande 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 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. 

 

Analys 

Under de senaste veckorna har skadegörelsen minskat något, men över helåret är prognosen att 

antalet händelser är oförändrade sedan förra året. 

Våra fritidsgårdar är öppna och åldersgränsen har höjts på flera ställen för att inkludera även första 

året på gymnasiet. Vädret har betydelse och kommunens uppsökande verksamhet märker att 

ungdomarna håller sig till mer hemma i dagsläget. 

Kommunens arbete med uppsökande och trygghetsskapande arbete fortsätter  

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. 

 


