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§ 1 Föregående möte  
 
Rådets beslut 
 
Ingen har något att erinra rörande föregående mötes minnesanteckningar. 
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§ 2 Genomgång av lägesbild 
 
Rådets beslut 
 
att ta lägesbilden till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning  
 
Säkerhetschef Mats Hadartz går igenom aktuell lägesbild.  
 
A Utsatta lokaler eller platser 
 
Händelse  

1. Skadegörelsen sker främst runt Asarum. Höstlovet och då främst under 
Halloweenhelgen kastades det ägg och ketchup mot flera olika fastigheter. Detta 
har fortsatt sporadiskt under november.  

2. Även resecentrum samt parkerade bilar på olika platser i centrum har varit 
utsatta för allmän skadegörelse. 

3. Ungdomar samlas fortfarande runt Stenbackanavet på kvällstid. De rapporter 
som kommer från fältgruppen talar om god stämning på platsen de senaste fyra 
veckorna. 

4. Flaggen-huset samt parkeringsdäck har blivit ett nytt samlingsställe. Lite stök i 
gallerian samt inne på Willys. 

5. Fortfarande enstaka händelser där man eldar upp enskilda föremål som PET-
flaskor, kläder eller kundkorgar. Inga försök som riktats mot byggnader under 
denna period.  

6. Enstaka iakttagelser av buskörning moped i Asarum. Från Svängsta rapporteras 
buskörning med EPA-traktor.  

 
Åtgärd 
Fältgrupp och polis har ökat sin närvaro kring Stenbacka samt runt Willys.  
Fältgruppen har skickat ut brev till vårdnadshavare till de ungdomar som man identifierat 
som ofta befinner sig i Asarum under kvällar och nätter.  
Polisen har ingripit efter att en ungdom pekats ut som delaktig i att kasta ketchup på 
någon byggnad. 
Nattvandrande föreningar har fått ett fint tillskott i form av Asarums IF som kommer att 
vandra ett stort antal helgkvällar den närmaste tiden. En fristående föräldraförening har 
också vandrat en del i Asarum kvällstid.  Polisen har beslagtagit en EPA-traktor i 
samband med trafikbrott. 
 
B Alkohol och droger 
 
Händelse  
Samma personer har arrangerat fester i samlingslokaler på olika platser i Karlshamn.  
Tips om narkotikabruk – rökning från Möllebackens förskola.  
 
Åtgärd 
Polisen är uppmärksammad på de privata festarrangörerna. Polisens uppsökande 
arbetet gällande narkotika fortsätter.  
Fältgruppen tillsyn Möllebacken. 
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C Våld och hot 
 
Händelse 1 
Tips om gruppering som är brottsaktiv med stölder och narkotikahantering har lämnats 
till polisen.  
Flaggenhuset som blivit en samlingsplats – V 44-45 inringning om att ungdomar viftar 
med något vapenliknande, polis till plats som hittar en kastad soft-airgun. Även stökigt 
vid några tillfällen på parkering samt i gallerian och någon incident rapporterad från den 
intilliggande fritidsgården Annexet. Det finns uppgifter om att yngre ungdomar ofredar 
”a-lagarna” som sitter på torget. 
V46 Under fredagen så ryktades det om en ”uppgörelse” efter skolan vid angiven plats. 
Bakgrunden var en händelse som sedan utlöst flera mindre bråk på olika platser i 
kommunen under föregående helg samt under veckan. Inblandade f-05/06.  
 
Åtgärd 
Polisen och fältgruppen har ökad tillsyn runt Flaggenhuset den närmaste tiden. 
Samverkan pågår kring den gruppering som tipsats om för att få mer underlag för 
gemensamma insatser. 
I den händelse där en uppgörelse befarades mellan flera ungdomar agerade polis, fält 
och skola genom att ta föräldrakontakter samt med ökad närvaro under eftermiddagen. 
Händelsen avstyrdes.  
 
D Tillgreppsbrott 
 
Händelse 1 
Polisen rapporterar om ett fåtal inbrott under perioden. Cykelstölder fortsätter i centrala 
Karlshamn. Stenbacka vid fritidsgården utsatt, 6 cyklar vid 3 tillfällen. Cykelstölder 
fortsätter, delvis kastas de i närheten, delvis säljs de och polisen har vissa indikationer 
på att ungdomar säljer stulna cyklar för att köpa narkotika. 
 
Under vecka 44-45 anmäldes fyra personrån på kort tid utan samband med varandra. 
Allmänheten behöver inte känna oro då det verkar finnas en bakgrund i varje fall till 
varför brottsoffren valts ut. 
 
Övrigt till lägesbilden 
 
Frågan uppkommer om det finns jämförelser från tidigare år vad gäller skadegörelse på 
kommunala anläggningar. Det gör det inte, utan det är nulägesbilden man har att 
förhålla sig till. 
 
Sandra Rösler, student folkhälsovetenskap, redogör för resultaten vad gäller 
narkotikaanvändande och trygghet från genomförd levnadsvaneundersökning.  
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Resultat levnadsvaneundersökningen 2020 barn och unga 
 
Narkotika/Trygghet 
 
Narkotika 
 
Har du någon gång använt narkotika? 
 
Högstadiet 

•  6 % (38 svarande) (2015 låg andelen på 5 %) 
• Senaste 30 dagarna: 2 % (34 % (av 38 svarande), 66 % svarat nej på frågan) 

Ingen könsskillnad. 
• 18 % har någon gång blivit erbjudan att prova narkotika (2015 = 15 %). Andelen 

har ökat sedan 2015 (Flickor 17 % Pojkar 18 %) 
 
Man kan se en viss ökning, särskilt hos flickor de senaste åren. Dock inte vad gäller de 
som uppgett att de brukat narkotika de senaste 30 dagarna då det varit ganska jämt 
över åren.  
 
Gymnasiet 

• 11 % (67 svarande) (2015 låg andelen på 16 %)  
• Flickor 9 % Pojkar 14 % . Könsskillnad! 
• Senaste 30 dagarna:  21 % (av 67 svarande), 79 % svarat nej) 
• 35 % har någon gång blivit erbjuden att prova narkotika (2015 = 37 %) Andelen 

har minskat sedan 2015. (Flickor 32 % Pojkar 39 %). 
 
Har du någon gång provat (rökt på) cannabis, hasch eller marijuana? 
 
Högstadiet 

• 24 % av de svarande (38) har aldrig provat - använder annan narkotika 
• 5 % av dem (38) har rökt på fler än 10 gånger under de senaste 30 dagarna 

 
Gymnasiet 

• 15 % av de svarande (66) har aldrig provat - använder annan narkotika  
• 5 % av dem (66) har rökt på fler än 10 gånger under de senaste 30 dagarna. 

 
Har du någon gång använt någon nätdrog? 
 
Högstadiet 

• 92 % (av 38 svarande) har aldrig använt någon nätdrog (som beställt via 
internet) 

• 5 % spice eller annan rökmix 
• 0 % narkotikaklassade läkemedel 
• 3 % annan nätdrog 

 
Gymnasiet 

• 85 % (av 66 svarande) har aldrig använt någon nätdrog 
• 11 % narkotikaklassade läkemedel 
• 5 % spice eller annan rökmix 
• 6 % annan nätdrog 
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Trygghet 
 

 Stan/centrum är där man känner sig minst trygg oavsett kön.  
• Efter det följer buss/tåg som man känner sig minst trygg på 
• Flickor mindre trygga både i skola, på internet, på stan m.m. 
• Flickor oroade i högre grad (i fritextsvar nämns oro för bl.a. våldtäkt, utsatthet, 

oro att gå förbi ”killgäng”, fulla människor, konstiga människor m.m.) 
• Vissa områden nämns som otrygga platser 
• Skolan är en utsatt plats för stöld och hot m.m. 
• Pojkar på gymnasiet uppger att de är utsatta för stöld och hot i högre grad än 

flickor. Enda jämlika var utsatthet i sociala medier (gymnasiet) 
• På högstadiet uppger tjejer i högre grad att de är utsatta på sociala medier än 

pojkar. 
 
Vad anser du att kommunen kan göra för att Karlshamn ska bli en bättre plats för unga? 
(samlad bild av fritextsvar) 
 

• Fler upplysta områden  
• Fler platser/aktiviteter för ungdomar  
• Mer poliser/ordningsvakter/”fältare”/vårdnadshavare på gatorna som visar upp 

sig (i högre utsträckning för högstadiet) 
• Stoppa försäljning av droger  
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§ 3 Beslut om handlingsplan till samverkansöverenskommelse 
 
Rådets beslut 
 
att godkänna förslag till handlingsplan kopplat till samverkansöverenskommelse med de 
ändringar som kommundirektör Daniel Wäppling lyfte under mötet.  
 
Sammanfattning  
 
Förslag till handlingsplan kopplat till samverkansöverenskommelsen gås igenom och 
diskuteras. Daniel Wäppling menar att det som står inom parentes gällande SHBF etc 
ska strykas.  
 
BRÅ beslutar att godkänna förslaget med den ändring Daniel Wäppling tog upp.  
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§ 4 Beslut om medborgarlöfte 
 
Rådets beslut 
 
att godkänna förslag till medborgarlöfte 2021.  
 
Sammanfattning 
 
Säkerhetschef Mats Hadartz går igenom förslag till medborgarlöfte där förslaget är att vi 
i samverkan ska öka tryggheten i miljöer där barn och unga vistas samt fortsätta 
utveckla vår samverkan för att stödja utsatta barn och unga. 
 
BRÅ beslutar i enlighet med förslaget.  
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§ 5 Mötesplan 2021 
 
Rådets beslut 
 
att godkänna mötesplan 2021 med följande ändring: 
 
att flytta föreslaget mötesdatum från den 11 juni 2021 till den 28 maj 2021.  
 
Sammanfattning 
 
Mötesplan för 2021 föreligger. Förslag lyfts att ändra mötesdatum från den 11 juni till 
den 28 maj på grund av skolavslutningsvecka.  
 
BRÅ beslutar i enlighet med förslaget.  
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§ 6 Nästa möte 
 
Nästa möte är den 12 februari 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


