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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 

 
Rådets beslut 
 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  

 
Sammanfattning  

 
Trygghetssamordnare Jenny Andersson föredrar aktuell lägesbild.  
 
Allmänt 
 

Sommaren har jämfört med föregående år varit lugnare. Den problematik som är 
framträdande är skadegörelse och stölder. Skadegörelsen består främst av krossade 
glasrutor, klotter och förstörelse av lösa föremål kring och på förskolor och skolor. 
Centrum och Asarum är i högst grad drabbade under sommaren, vilket vi även sett 
under våren.  
 
Uppdelat på områden 
 

Centrum 
• Skadegörelse, krossat glas, nedskräpning och klotter 
• Buskörning med trimmade mopeder och bilar i centrala delar av Karlshamn 
• Stökigt i samband med tivolis besök under v 29 

 
Åtgärder:  

• Extra lovaktiviteter i samverkan med bostadsbolag och föreningsliv 
• Österslätts spontanidrottsplats ”Boden” har hållit öppet under hela sommaren 
• 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 

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

 
Asarum 

• Skadegörelse på olika föremål kring förskolor och skolor samt krossat glas 
• Buskörning med trimmade mopeder 
• Stora sammankomster av ungdomar i anslutning till skolområde kväll/helg 

 
Åtgärder:  

• Rörelsesensorer har satts upp på strategiska utvalda skolor för att ge en signal 
till vaktbolag om det finns mycket människor på platsen på kvällar och helger( 

• Fordonstrafik förbjuden under nattetid infördes utanför Östralycke under 
sommaren 

• 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 

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

• Stölder  
• I övrigt lugnt i området under perioden 

 
Extra lovaktiviteter i samverkan med bostadsbolag och föreningsliv. 

 
Hällaryd 

• Lugnt i området under perioden 
 

Svängsta 
• Stölder  
• Skadegörelse 
• I övrigt lugnt i området under perioden 

 
Löpande åtgärder/ Insatser i brottsförebyggande syfte: 
 

• Fältgruppen arbetar med uppsökande verksamhet och föräldrakontakter vid oro 
• Fritidsgårdsverksamhet har under sommaren flyttat ut sin verksamhet från 

fritidsgården och rört sig mer ute i kommunen 
• Kommunikationsinsats har genomförts under sommaren kring epa traktorer och 

mopeder. Syftet är att upplysa samt påminna allmänheten men främst 
vårdnadshavare till ungdomar som äger dessa fordon, om vilka lagar och regler 
som gäller. 

• 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:  
Sommaren har varit relativt lugn och jämfört med föregående år. Under sommaren har 
kommunens fältgrupp arbetat varje helg i uppsökande och trygghetsskapande syfte och 
även nattvandrare har rört sig ute varje helg.  

 
Nu tillåter även covid-läget att vi åter öppnar våra fritidsgårdar igen för att kunna erbjuda 
bättre förutsättningar för kommunens ungdomar att mötas och ha en meningsfull fritid.  
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§ 3 Årets trygghetsmätning 
 
Rådets beslut 

 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 

 
Kommunpolis George Nilsson informerar om att årets trygghetsmätning nu är utskickad 
till omkring 1 200 personer i kommunen. Resultatet beräknas vara klart i 
oktober/november.  



Karlshamns 
kommun 

MINNESANTECKNINGAR 
Brottsförebyggande rådet 
2021-09-03 

Sida 7(14) 

 
  
§ 4 Uppföljning från nätverk mot organiserad brottslighet 
 
Rådets beslut 

 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning  

 
Säkerhetschef Mats Hadartz informerar om det som diskuterades på förra 
samverkansmötet med nätverket mot organiserad brottslighet. Följande punkter lyftes:  
 
Katalysatorstölderna har ökat markant i länet.  
 
Parakel MC har tidigare varit aktiva i Karlskrona men nu avtjänar flertalet fängelsestraff 
efter samverkan mellan flera myndigheter. 
 
Karlskrona kommun har satsat på kameraövervakning på skolorna efter omfattande och 
dyr skadegörelse.  
 
I Ronneby har polisen haft ett projekt med kameraövervakning i ett par områden i 
centrum. Klagomålen har ökat från några bostadsområden då det gäller synlig 
narkotikaförsäljning vilket kan vara ett tecken på att problematiken flyttats. Man 
rapporterade också om den knivskärning som inträffade utanför en skola och om 
trygghetsskapande arbete kopplat till det. 
 
Sölvesborgs kommun rapporterar om mycket stölder samt aktiva MC-klubbar.  
 
Kustbevakningen har fokus på fritidsbåtar som kommer över från Baltikum. De har 
framför allt med sig cigaretter som säljs i Sverige. Fritidsbåtar används nu i betydligt 
större utsträckning i smuggelsyfte.  
 
Migrationsverket flaggar för en ökning av asylsökande från Afghanistan. De som lever 
papperslöst i Sverige kan nu komma upp till ytan och söka asyl. 
 
Påverkan på tjänstemän – ökad otrygghet bland tjänstemän när många arbetar 
hemifrån. 
 
Regional lägesbild - stölder av båtmotorer och skoldatorer har upphört. Numer för 
ligorna ut jordbruksmaskiner ur landet och stjäl direkt ur lastbilar som transporterar dyrt 
gods.  
 
Större forskningsprojekt på gång där nationella BRÅ ska titta på brottsutvecklingen från 
1980 fram till idag.  
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§ 5 Regional handlingsplan brottsförebyggande och ANDT för 2021 
 
Rådets beslut 

 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 

 
Länsstyrelsens brottsförebyggande samordnare Annie Lees informerar om den 
regionala handlingsplanen för 2021 och de regionala insatsområdena som är följande:  
 

1. Motorburen ungdom: insatser och dialoger 
2. Otrygghet i kollektivtrafiken 

– Stationsområden och hållplatser 
– Invånardialog kring orsakerna till otrygghet 

3. Kommunikationsinsatser 
– Film till viktiga vuxna- prata med unga om narkotika 
– Gemensamt kommunikationshjul- regionala och nationella kampanjer 

4. Spridning av kunskap om SSPF/SIG 
5. Myndighetsgemensamma tobakstillsyner 
6. Ökad säkerhet vid högtider kopplat till raketer 
7. Uppdatera länets arbete med SMADIT 
8. Dopingförebyggande arbete 
9. Framtagande av ny ANDT strategi 
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§ 6 Utredning – kommunernas brottsförebyggande ansvar  
 
Rådets beslut 

 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 

 
Länsstyrelsens brottsförebyggande samordnare Annie Lees informerar om den 
utredning rörande kommunernas brottsförebyggande ansvar som presenterades den 15 
juni i år.  
 
Regeringen tillsatte 2019 en utredning som ska föreslå hur ett lagstiftat kommunalt 
ansvar för brottsförebyggande arbete kan utformas. Förslaget är att den nya lagen ska 
träda ikraft 1 januari 2023. Kommunernas åtgärdsplaner ska vara på plats 1 januari 
2024. 
 
Kommunerna ska ta fram en lägesbild som beskriver brottsligheten och dess 
konsekvenser: 
 
 - Kartläggning av brottslighetens art, omfattning och konsekvenser 
 - Analys av kartläggningens resultat 
  
Kommunerna ska med lägesbilden som underlag besluta om en plan för vilka åtgärder 
som kommuner ska vidta för att förebygga brott. Kommunerna ska minst vartannat år 
uppdatera lägesbilden och åtgärdsplanen. 
 
Kommunen ges ett särskilt ansvar för den lokala samordningen av det 
brottsförebyggande arbetet 

• Överenskommelser 
• Strategiskt råd (t.ex. lokala BRÅ) 

 
I varje kommun ska det finnas en samordningsfunktion för det brottsförebyggande 
arbetet. 
 
Kommunstyrelsen, eller den nämnd som kommunfullmäktige beslutar, ansvarar för 
ledningen av kommunens brottsförebyggande arbete och för att kontinuerligt rapportera 
om det brottsförebyggande arbetet till kommunfullmäktige. Många kommunala 
förvaltningar kan bidra i det brottsförebyggande arbetet 
 
Strategiskt stöd från i första hand Brå 

• Uppdrag till Brå att i samråd med Länsstyrelserna kartlägga behovet av 
strategiskt stöd 

• Uppföljning av lagens tillämpning 
 

Operativt stöd från länsstyrelserna. 
 
Ekonomiskt stöd till brottsförebyggande åtgärder från nationella BRÅ.  
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Ersättningen till kommunerna  

• Föreslag att kommunerna ersätts genom en höjning av anslaget för 
kommunalekonomisk utjämning med en summa av totalt 218 504 157 
kronor. Fördelning oklar (minst 50 % tjänst). 
 

Utökat stöd till Länsstyrelserna 
• Stödet till länsstyrelserna utökas med 21 000 000 kronor- operativt stöd. 
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§ 7 Tryggare skola utvärderas 
 
Rådets beslut 

 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 

 
Länsstyrelsens brottsförebyggande samordnare Annie Lees informerar om att det nu 
genomförs en utvärdering av projekt Tryggare Skola. 
 
Elevdialoger och intervjuer med personalen är på gång. Besiktning på Österslättsskolan 
genomförd samt uppföljning av handlingsplaner 2020. 
 
Österslättsskolans trygghetsindex har ökat med 0.7. Trygghetsindex kan ligga mellan 0-
20. Österslättsskolan har ökat från 14,3 till 15 vilket indikerar att eleverna känner sig 
mestadels trygga på skolan.  
 
Följande kvarstår att arbeta vidare med: 
 
Förvaltning (klottersanering, förvaring av möbler) 
Information (hit kan du vända dig på toaletterna) 
Tydlighet (färgmarkeringar i korridorerna, förtydligat klassrum, svårt hitta till huvudentré 
ute, bom vid tunneln). 
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§ 8 Höstens trygghetsvandringar 
 
Rådets beslut 

 
att ta informationen till minnesanteckningarna, samt 
 
att trygghetssamordnaren återkommer med kallelse till trygghetsvandring vid något av 

de föreslagna datumen.   
  
Sammanfattning 

 
Trygghetssamordnare Jenny Andersson redogör för planeringen av höstens 
trygghetsvandring. Det finns förslag på två datum för vandring – den 29 oktober klockan 
18.00 – 21.00, alternativt den 5 november klockan 18.00 – 21.00. 
 
Det är vid denna dag och tidpunkt som det är strategiskt klokt att förlägga 
trygghetsvandringen. Förslaget är även att planera platserna efter aktuell lägesbild, som 
just nu är Asarum och centrum. 
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§ 9 Övrigt 
 

Inga övriga punkter lyftes.  
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§ 10 Nästa möte  
 

Nästa möte är kl. 08.30 den 22 oktober 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


