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Plats och tid Via Teams, kl. 08:30 – 10:40 

Deltagare 
 
 

Annika Westerlund Ordförande  

Magnus Sandgren 
Ulla Sandgren 

Vice ordförande 
Ordförande nämnden för arbete och 
välfärd 

 

Katrin Johansson 
 
Sofie Ekenberg 

1:e vice ordförande teknik- och 
fritidsnämnden 
1:e vice ordförande utbildningsnämnden 

 

Kenneth Jensen 
 
Daniel Wäppling 
Tomas Ringberg 

Förbundschef Räddningstjänsten Västra 
Blekinge 
Kommundirektör 
Förvaltningschef utbildningsförvaltningen 

 

Jenny Andersson Folkhälsostrateg och 
trygghetssamordnare 

 

Mats Hadartz 
Christina Svensson 
Anna Sunnetoft 
George Nilsson 
Johan Willander 
Sandra Ulveklint 
Sofia Heinesson 
Linus Lundell 
 

Säkerhetschef 
Säkerhetsskyddschef 
Kommunsekreterare  
Kommunpolis 
Behandlare ungdomsteamet, § 3 
Behandlare ungdomsteamet, § 3 
Behandlare vuxenenheten, § 3 
Behandlare vuxenenheten, § 3 
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§ 1 Föregående mötes minnesanteckningar  
 
Rådets beslut 

 
Ingen har något att erinra rörande föregående mötes minnesanteckningar. 
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§ 2 Uppföljning från möte med näringslivet 
 
Rådets beslut 

 
att ta informationen till minnesanteckningarna. 
 
Sammanfattning  

 
Kommunpolis George Nilsson informerar om bakgrunden till mötet med näringslivet. 
Fokus på mötet var tryggheten i centrum. På mötet informerades om kommunens och 
polisens gemensamma lägesbildsarbete. Näringsidkare är nu inkluderade i 
lägesbildsarbetet och kan rapportera in via lägesbildsappen. Mötet var mycket 
uppskattat av näringslivet. Uppföljningsmöte ska hållas i oktober. Denna dialog är 
mycket viktig.  
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§ 3 Information från ungdomsteamet och vuxenenheten 
 
Rådets beslut 

 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 

 
Johan Willander och Sandra Ulveklint, behandlare ungdomsteamet och Linus Lundell 
och Sofia Heinesson, behandlare vuxenenheten, informerar om sin verksamhet och ger 
exempel på hur man arbetar tillsammans.  
 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson ger bakgrunden till hur samarbetet kom till.  
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§ 4 Lokal lägesbild 
 
Rådets beslut 

 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning  

 
Trygghetssamordnare Jenny Andersson föredrar aktuell lägesbild.  
 
Allmänt 
 

Läget bedöms som lugnt under perioden. Skadegörelse har minskat och är just nu på en 
relativt låg nivå. Den skadegörelsen som kvarstår utgörs av krossade fönster på 
fastigheter. Centrum och Asarum är i högst grad drabbade.  
 
Uppdelat på områden 
 
Centrum 

• Skadegörelse främst krossade fönster 
• En del större sammankomster av bilar på olika platser, blandade åldrar 

(bilträffar) 
• En del buskörning av motorburen ungdom 
• Sammankomster av ungdomar och unga vuxna vid den centralt belägna 

gallerian och torget 
• Oro kring narkotika bland unga vuxna  

 
Åtgärder:  

 Beskriv rörelsesensorerna? 

 Möte med fokus på trygghet i centrum tillsammans med kommun, 
näringsliv och polis 

 Nattvandrarna är aktiva varje helg och rör sig på strategiskt utpekade 
platser. 

 En ökad uppmärksamhet på motorburen ungdom och arbete för att 
förhindra olovlig körning med exempelvis trimmade fordon. 

 Kommunens verksamheter arbetar aktivt med att lämna tips till polisen 
kring oro/misstanke om narkotika 

 Samarbete mellan ungdomsteam och vuxenenheten. 

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

Asarum 
• Skadegörelse i form av krossade fönster. 
• Sammankomst av ungdomar i anslutning till skolområdet samt Östralycke 

kväll/helg, buskörning med trimmade mopeder och epa-traktorer 
• Ordningsstörande aktivitet samt eldning vid tomten som tidigare tillhörde Viking 

timber. 
 

Åtgärder:  
• Samarbete mellan kommun och polis med fokus på olovlig körning med 

mopeder och epa-traktorer.  
• Åtgärder som försvårar tillträde till tomten som tidigare tillhörde Viking timber. 



Karlshamns 
kommun 

MINNESANTECKNINGAR 
Brottsförebyggande rådet 
2021-05-28 

Sida 7(12) 

 
  

• 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. Kan denna vara 
kvar och att vi kommunicerar på nytt via sociala medier? 

• Nattvandrarna är aktiva i området regelbundet 
• 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 

• Lugnt i området under perioden 
 

Hällaryd 
• Lugnt i området under perioden 

 
Svängsta 

• Tillhåll och nedskräpning vid skolområde 
• Brand har förekommit i sopkärl, på en öppen plats vid skola samt anlagd bilbrand 
• I övrigt lugnt i området under perioden 

 
Löpande åtgärder/ Insatser i brottsförebyggande 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 

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:  
Våren och värmen har kommit och vi ser att fler mopeder och epa-traktorer rör sig ute. I 
de allra flesta fall är detta ett utmärkt sätt för våra ungdomar att förflytta sig på. Om 
fordonet är manipulerat, dvs trimmat så är det dock olovligt att framföra och 
konsekvenserna kan bli stora, dels i form av olyckor och personskador, men även 
rättliga konsekvenser. Kommun och polis kommer att fortsätta arbeta aktivt för att 
förekomma detta. Pandemin har haft stor påverkan på våra möjligheter att hålla våra 
fritidsgårdar öppna men vi kommer under sommaren att röra oss ute i stor utsträckning 
på flera olika platser. 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. 
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§ 5 Genomgång av samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte 
 
Rådets beslut 

 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 

 
Trygghetssamordnare Jenny Andersson och kommunpolis George Nilsson går igenom 
handlingsplanen som är kopplad till samverkansöverenskommelsen mellan polis och 
kommun samt informerar om hur man jobbar med detta och vad som har genomförts 
hittills under året.  
 
Nästa genomgång ska göras vid sista BRÅ-mötet innan årsskiftet.  
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§ 6 Regional handlingsplan Blekingesamverkan mot droger 
 
Rådets beslut 

 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 

 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson informerar om arbetet med regional handlingsplan 
Blekingesamverkan mot droger inför kommande revidering. Vid nästa BRÅ-möte ska 
Jenny gå igenom handlingsplanen mer detaljerat.  
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§ 7 Konferenser och seminarium 
 
Rådets beslut 

 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 

 
Trygghetssamordnare Jenny Andersson informerar om ett seminarium som kommer att 
hållas den 18 juni kring regeringens utredning om kommunalt ansvar kring 
brottsförebyggande arbete. Jenny Andersson och Mats Hadartz ska följa seminariet och 
sedan återkoppla till BRÅ vid nästkommande möte.  
 
Länk till seminarierna från BRÅ:s konferens Råd för framtiden som hölls 14-15 april 
bifogas här: 
 
https://www.bra.se/forebygga-brott/rad-for-framtiden.html 
 

https://www.bra.se/forebygga-brott/rad-for-framtiden.html
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§ 8 Nästa möte 
 
Nästa möte är kl. 08:30 den 3 september 2021.  
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§ 9 Övrigt 
 

Inga övriga punkter lyftes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


