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§ 1 Föregående mötes minnesanteckningar  
 
Rådets beslut 

 
Ingen har något att erinra rörande föregående mötes minnesanteckningar. 
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§ 2 Lokal lägesbild 
 
Rådets beslut 

 
att ta informationen till minnesanteckningarna,  
 
att bjuda in ungdomsteamet och vuxenenheten till nästa möte, samt 
 
att planera för en trygghetsvandring under våren.   

 
Sammanfattning  
 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson går igenom aktuell lägesbild. 

Allmänt 

Läget bedöms som förhållandevis lugnt. Den problematik som kvarstår är skadegörelse 
och stölder. Skadegörelsen består främst av krossade glasrutor, centrum och Asarum är 
i högst grad drabbade. Under tidsperioden har cykelstölder minskat men flera stölder av 
katalysatorer från bilar har skett.  

Uppdelat på områden 

Centrum 

 Tre rån har skett som har fått medial uppmärksamhet; två på bensinmackar och 

ett i butik. En person blev gripen vid ett av rånen och polisen utreder om det 

finns något samband mellan rånen. 

 Ett större bråk inträffade under mars månad i anslutning till torget. Utifrån 

iakttagelser av flaggor och andra symboler som de inblandade hade med sig 

verkar bråket ha kopplingar till utsatta minoritetsgrupper i andra länder.  

 Skadegörelse främst klotter 

 Sammankomster av ungdomar och unga vuxna vid den centralt belägna 

gallerian och torget 

 Oro kring narkotika bland ungdomar och unga vuxna  

Åtgärder:  

 Klotter - I lägesbildsarbetet uppmärksammades att samma ”tagg” användes på 

flera platser på kort tid. Efter att polisen inriktat sitt utredningsarbete mot dessa 

specifika brott kunde en person identifieras och utredningsarbete pågår.  

 Nattvandrarna är nu aktiva med sina vandringar och strategiska platser att röra 

sig på uppdateras regelbundet inför vandringar.  

 En ökad närvaro av polis och fältgruppsverksamhet efter behov.  

 Polisen har provtagit flera personer efter misstanke om narkotikabruk. Polis, 

fältgrupp och nattvandrare kommer att ha en fortsatt närvaro i centrum.  

 Polis har även nyttjat sociala medier för att kommunikation ska nå ut till 

allmänheten för att öka tryggheten på platsen.  

 Butikerna i flaggenhuset har stängt ner wi-fi för att förebygga att personer 

uppehåller sig där.  
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Asarum 

 Skadegörelse i form av krossade fönster mm 

 Sammankomster av ungdomar i anslutning till skolområde kväll/helg 

 Ordningsstörande aktivitet vid tomten som tidigare tillhörde Viking timber. 

Åtgärder:  

 Samarbete med fokus på klotter genom kartläggning.  

 Planering pågår för åtgärder som ska försvåra tillträde till tomten som tidigare 

tillhörde Viking timber. 

 Kommunikationsinsats har genomförts kring epa traktorer och mopeder. Syftet är 

att upplysa allmänheten men främst vårdnadshavare till ungdomar som äger 

dessa fordon, om vilka lagar och regler som gäller. 

 Nattvandrarna är nu aktiva med sina vandringar och information om strategiska 

platser att röra sig på uppdateras regelbundet inför vandringar.  

 Fältgruppsverksamhet har ökad närvaro på strategiska platser 

 Fritidsgårdsverksamhet har flyttat ut sin verksamhet från fritidsgården och rör sig 

mer ute i området samt via digitala lösningar. 

Mörrum 

 Stölder av katalysatorer  

 I övrigt lugnt i området under perioden 

Hällaryd 

 Lugnt i området under perioden 

Svängsta 

 Stölder av katalysatorer  

 Två övergivna bilar som brunnit  

 I övrigt lugnt i området under perioden 

Löpande åtgärder/ Insatser i brottsförebyggande syfte: 

 Fältgruppen arbetar med uppsökande verksamhet och föräldrakontakter vid oro 

 Informationsbrev till motorburen ungdom och dess vårdnadshavare  har skickats 

ut med polis och kommun som avsändare 

 Samverkan tillsammans med skola, socialtjänst, polis, fritidsgårdsverksamhet 

och Räddningstjänst som möts kontinuerligt tre gånger per termin med fokus på 

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. 

 



Karlshamns 
kommun 

MINNESANTECKNINGAR 
Brottsförebyggande rådet 
2021-04-16 

Sida 6(14) 

 
  
Analys:  

Pandemin har haft stor påverkan på våra möjligheter att hålla våra fritidsgårdar öppna. 
Fler unga rör sig ute och det finns inte några ordnade platser att hänga på, vilket vi tror 
påverkar det aktuella läget. Vi har stora förhoppningar att kunna öppna fritidsgårdar igen 
så snart det är möjligt för att kunna erbjuda bättre förutsättningar för kommunens 
ungdomar att mötas. 

 

Jenny Andersson föreslår att vuxenheten och ungdomsteamet bjuds in till nästa möte för 
att informera om sitt samarbete.  

Vidare föreslår Jenny Andersson att BRÅ planerar in en trygghetsvandring under våren.  
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§ 3 Rutiner kring säkerhet  
 
Rådets beslut 

 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 

 
Säkerhetschef Mats Hadartz informerar om att kommunens verksamheter har 
samarbetat för att ta fram en rutin kring säkerhet. Det är viktigt att allt polisanmäls och 
att vi inventerar vad som blivit stulet så att det kan eftersökas.  
 
Det har även tagits fram en rutin för klotter, sanering och anmälan.  
 
Det har uppmärksammats att vi inte stöldskyddsmärkt vår egendom vilket har lett till att 
ett arbete kring att stöldskyddsmärka har inletts.  
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§ 4 Nätverk organiserad brottslighet  
 
Rådets beslut 

 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning  

 
Mats Hadartz informerar om nätverket mot grov organiserad brottslighet i Blekinge som 
han sitter med i och rapporterar från dess senaste möte som hölls 2021-04-06. 
 

 Polisen informerade om att en insats man genomfört kring doping lett till olika 
åtal.  

 

 I Ronneby har man under några år arbetat brett mot organiserad brottslighet och 
det har nu resulterat i minskat antal brott.  

 

 Det förekommer fusk vid körkortsprov vilket det nu arbetas aktivt mot. 
 

 Bidragsbrott kopplat till LSS omsätter mycket pengar. 
 

 Kustbevakningens insatser som kontrollerar gods som lämnar våra hamnar är 
viktiga och ger resultat.  

 

 Ny MC-klubb i länet, Parakel MC, som polisen gjort tillslag mot. Det beslagtogs 
gods och narkotika.  

 

 Länets kommuner rapporterar om problem med bilburen ungdom, skadegörelse, 
stölder av storköksutrustning, missbruk av oxykontin, etc. 

 

 Polisens regionala brottsförebyggare ser en trend med kapellskärningar på 
lastbilar, där lasten är teknik och elektronik.  

 

 Vi har många fler A-traktorer idag, inregistreringen ökar. De har stora 
ljudanläggningar som kräver extra batterikapacitet vilket har lett till batteristölder 
från telemaster etc.  

 

 Båtmotorstölder rapporteras från länet, dock inte från Karlshamn.  
 

 Stora mängder kläder stjäls från insamlingsställen. Dessa transporteras ut ur 
landet för att säljas.  

 

 Länsstyrelsen har initierat ett samverkansprojekt mellan polisen och 
kommunerna rörande kollektivtrafik för att hitta utvecklingsområden. 

 

 Samverkan kring de som släpps från fängelser sker för att förhindra återfall.  
 

 Arbetsmiljöverket har rätt att gå in på alla ställen som är registrerade som 
arbetsgivare vilket gör att man vid myndighetsgemensam tillsyn får tillgång till 
alla lokaler.  
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 Åklagarmyndigheten hanterar just nu många grova brott, mord, mordbrand. I 
Blekinge kan det noteras att man i samtliga fall ser familjekopplingar.  

 
Nätverket ger en intressant utblick och en bra omvärldsbevakning i det förebyggande 
arbetet för kommunens del.  
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§ 5 Information om nattvandring 
 
Rådets beslut 

 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 

 
Kommunsekreterare Anna Sunnetoft informerar om att intresset för att nattvandra är 
stort bland kommunens föreningar. I dagsläget är följande fyra föreningar igång och 
nattvandrar: 
 
Asarums IF P 09/10 
Hällaryds IF dam 
Hällaryds IF herr 
Karlshamn United 
Somaliska föreningen  
 
Ytterligare en förening har anmält intresse men har ännu inte hunnit inkomma med tider.  
 
I dagsläget finns någon av föreningarna ute varje veckoslut fram till och med 2021-12-
22.  
 
Innan och efter passen ska föreningen kontakta fältgruppen för avstämning. Föreningen 
ska även fylla i en rapport kring när och var de har vandrat, vilka de har träffat, om det 
inträffat något särskilt, mm, efter varje pass. Varje förening får 1 500 kronor per 
genomförd vandring om 6 timmar. 
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§ 6 Regional konferens med resultatredovisning av länets ANDT-arbete 
 
Rådets beslut 

 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 

 
Jenny Andersson informerar om den regionala ANDT-strategin och nätverket 
Blekingesamverkan mot droger. Den regionala strategin löper ut nu och nätverket 
kommer nu att arbete med att ta fram en ny strategi.  
 
Den 5 maj ska det hållas en regional konferens för uppföljning av det arbete som gjorts 
och tankar framåt, vad ska vi ta med oss till den nya strategin. BRÅ:s ledamöter har fått 
inbjudan utsänd och är välkomna att delta vid konferensen.  
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§ 7 Narkotikakonferens med fokus på samverkan och sekretess 
 
Rådets beslut 

 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 

 
Jenny Andersson informerar om att det kommer att hållas en narkotikakonferens med 
fokus på samverkan och sekretess som riktar sig till förtroendevalda och beslutsfattare. 
BRÅ:s ledamöter har fått inbjudan utsänd och är välkomna att anmäla sig.  
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§ 8 Nästa möte 
 
Nästa möte är kl. 08:30 den 28 maj 2021.  
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§ 9 Övrigt 
 
Rådets beslut 
 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 

 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson informerar om att medborgarlöftet och 
samverkansöverenskommelsen nu är antagna av kommunstyrelsen. Genomgång av 
dessa förslås till nästa möte. 
 
Näringslivsavdelningen och Centrumföreningen inbjuder till ett möte rörande samverkan 
kring brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 2021-05-06, klockan 08.30. 
Efter mötet kan BRÅ ta ställning till om näringslivschefen och centrumutvecklaren samt 
eventuellt Företagarnas ordförande ska bjudas in till ett BRÅ-möte. Annika Westerlund 
och Magnus Sandgren deltar från BRÅs sida tillsammans med Jenny Andersson och 
Mats Hadartz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


