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§ 1 Föregående mötes minnesanteckningar  
 
Rådets beslut 
 
Ingen har något att erinra rörande föregående mötes minnesanteckningar. 
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§ 2 Diskussion kring åtgärder rörande fyrverkerier på Stortorget – polis, 

räddningstjänst och kommun 
 
Rådets beslut 
 
att ta diskussionen till minnesanteckningarna, samt 
 
att ge Länsstyrelsens brottsförebyggande samordnare i uppdrag att lyfta frågan med 
nationella BRÅ i syfte att få till en lagändring som möjliggör ett försäljningsförbud till 
privatpersoner i landet. 
 
Sammanfattning  
 
Kommunpolis George Nilsson och brandingenjör Johan Nilsson redogör för hur polis 
och räddningstjänst arbetar vad gäller tillstånd till försäljning av fyrverkerier samt 
anmälan om att skjuta av fyrverkerier.  
 
Det är svårt att styra försäljning via tillstånden eftersom LBE, lagen om brandfarlig och 
explosiv vara är så brett skriven. Tillstånd till försäljning kan ges för mellan ett till tre år. 
Räddningstjänst och polis har inte stöd i lagstiftningen (LBE) för att beslagta fyrverkerier 
som säljs i med tillstånd fast i fel lokal. Tillståndshavaren måste få chans att rätta sig. 
Johan Nilsson ska ställa frågan till MSB kring vad vi kan göra enligt lagstiftningen för att 
komma åt problemet.  
 
Kommunen tillsammans med polis och räddningstjänst har i förebyggande syfte via 
skolorna skickat ut brev rörande fyrverkerier till vårdnadshavare. Den åtgärd som ger 
mest effekt är att få vårdnadshavare att inte köpa ut fyrverkerier till sina barn.  
 
Magnus Sandgren beskriver situationen på torget under nyårsnatten. Det krävs åtgärder 
för att förhindra att det händer igen.  
 
Polisen kunde inte arbeta förebyggande mot fyrverkerier som det var tänkt på grund av 
covidsmitta bland personalen. George Nilsson tar med sig frågan kring hur polisen 
ytterligare kan arbeta förebyggande framöver.   
 
Viktigt att kommunen på olika språk kommunicerar ut vad som gäller för fyrverkerier 
enligt den kommunala ordningsstadgan.  
 
Magnus Sandgren ställer frågan om BRÅ kan göra en skrivelse till nationella BRÅ kring 
vikten av att få till ett nationellt förbud mot fyrverkerier i stadskärnor.  
 
Annika Westerlund lyfter att kommunen åter skulle kunna prova att genom de lokala 
ordningsföreskrifterna förbjuda fyrverkerier i hela kommunen. Det är dock inte förenligt 
med ordningslagen med ett generellt förbud.   
 
Leif Håkansson lyfter att han upplever att skjutandet har minskat under åren i 
Korpadalen och att informationskampanjer är en bra väg att gå för att förebygga 
problemet.  
 
Jan-Åke Berg lyfter att det många gånger är utrikesfödda som står för merparten av 
skjutandet i innerstaden. En riktad informationskampanj på flera språk är på gång i syfte 
att förebygga.  
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Mats Hadartz lyfter att kommunen bör fokusera på att se över de lokala 
ordningsföreskrifterna utifrån polisens behov. Enligt George Nilsson är de befintliga 
föreskrifterna bra och polisen kan arbeta efter dem på ett bra sätt.  
 
Jenny Andersson lyfter att det bör göras en kommunikationsplan med information på 
olika språk inför kommande årsskifte.  
 
BRÅ beslutar att uppdra åt Annie Lees, brottsförebyggande samordnare på 
Länsstyrelsen Blekinge, att lyfta frågan med nationella BRÅ och framföra kommunens 
önskemål om att nationella BRÅ ska arbeta med att få till en lagändring som möjliggör 
ett försäljningsförbud till privatpersoner i landet.  
 
Läs mer om motion till Riksdagen rörande fyrverkeriförbud för privatpersoner här: 
 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/fyrverkeriforbud-for-
privatpersoner_H802457 
 
Läs mer om skriftlig fråga till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson rörande 
missbruk av pyroteknik här: 
 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/missbruk-av-
pyroteknik_H911904 
 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/fyrverkeriforbud-for-privatpersoner_H802457
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/fyrverkeriforbud-for-privatpersoner_H802457
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/missbruk-av-pyroteknik_H911904
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/missbruk-av-pyroteknik_H911904
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§ 3 Lokal lägesbild 
 
Rådets beslut 
 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 
 
Jenny Andersson föredrar aktuell lägesbild. Polis och kommun träffas varannan vecka 
för att göra en analys över aktuella händelser för att kunna arbeta främjande och 
förebyggande på ett strategiskt sätt. 
 
Allmänt 
Under perioden december-februari har händelser kring nyårsfirandet varit i fokus. 
Användning av fyrverkerier på fel platser vid fel tidpunkt och vid flera tillfällen av 
minderåriga. Skadegörelse fortsätter i Asarum samt i Karlshamns centrala delar. 
Utöver detta har det varit relativt lugn period med ganska få inrapporterade händelser 
från kommunens egna verksamheter. 
 
Centrum 
Olovlig användning av fyrverkerier 
Skadegörelse i anslutning till förskolor och skolor 
Inbrott i en skola 
Upplevd otrygghet där unga personer i grupp uppehåller sig  
I övrig lugnt  
 
Asarum 
Viss skadegörelse som krossat glas, nedskräpning och förstörelse i anslutning till 
förskolor och skolor  
 
Mörrum 
Lugnt i området under perioden 
 
Hällaryd 
Lugnt i området under perioden 
 
Svängsta 
Lugnt i området under perioden 
 
Åtgärder 

• Medborgardialoger genomförs i centrum kopplat till trygghetsperspektivet 
• Trygghetsappen ”Trygg i Karlshamn” lanseras 
• Inlett samarbete med Missing People som tränar sök på strategiska platser som 

ofta är utsatt för skadegörelse eller där det brukar uppehålla sig mycket 
människor i trygghetsskapande syfte 

• Kartläggning av vilka fastigheter som ska prioriteras i arbetet med att utrustas 
med teknisk utrustning för att förebygga skadegörelse och inbrott. 

• Väktare informeras om vilka platser som är mest utsatta för skadegörelse/inbrott 
och gör extra besök på dessa platser  
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Analys 
Antalet rapporterade händelser med angrepp mot fastigheter var:  
124 händelser under 2020  
122 händelser under 2021 
Kommunens utvecklingsarbete med ”Trygg i Karlshamn” fortsätter för att få bättre 
kunskap kring orsakerna till invånares upplevda otrygghet och/eller trygghet.  
 
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. 
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§ 4 Klotter/skadegörelseproblematik  
 
Punkten utgår eftersom frågan behandlades under föregående punkt rörande lägesbild.  
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§ 5 Trygg i Karlshamn – medborgardialog 
 
Rådets beslut 
 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 
 
Trygghetssamordnare Jenny Andersson informerar om den nyligen framtagna appen 
Trygg i Karlshamn och redogör för det resultat som hittills kommit in via den. Det är 
främst kvälls- och nattetid som man känner sig otrygg.  
 
De platser som inrapporteras som otrygga i appen jämförs med vad som är 
inrapporterat i polisen system för samma platser i syfte att undersöka brottsutsattheten.  
 
Uppmaning att sprida information om trygghetsappen så att den blir mer känd.  
 
Jenny Andersson informerar om att den planerade medborgardialogen på söndag med 
största sannolikhet kommer att ställas in eftersom polisrytteriet som var ett av 
dragplåstren har prioriterats om till en stor demonstration i Malmö.   
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§ 6 CVE – Center mot våldsbejakande extremism  
 
Rådets beslut 
 
att informationen till protokollet.   
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun är medlemmar i det kommunnätverk som CVE ansvarar för. 
Säkerhetschef Mats Hadartz informerar om vad som är aktuellt i detta forum.  
 
Det har tillkommit några nya grupperingar inom den högerextrema rörelsen. Dessa har 
varit synliga vid bland annat antivaccindemonstrationer. De är även mer aktiva på nätet 
och söker upp ungdomar i syfte att rekrytera och radikalisera dem.  
 
De vänsterextrema undersöker vilka som är medlemmar i de högerextrema rörelserna 
och söker upp dessa personer för att bland annat hota med att hänga ut dem offentligt. 
Det kan ses en ökning i hot och våld mellan dessa grupperingar.  
 
De islamska extremisterna är försvagade. Många sitter internerade i läger i Kurdistan. 
Ungdomar som funnits i kriminella miljöer har blivit resenärer för att ansluta sig till IS i 
bland annat Syrien.  
 
Skolskjutningar – analys har gjorts. Profilen på de som agerar är att de är 
ensamagerande och att de är isolerade från vuxenvärlden, lever ett socialt isolerat liv 
och är påverkbara vad gäller radikala tankar och åsikter. Kommunen ska nu ta ett 
samlat grepp kring information och arbete rörande förebyggande av pågående dödligt 
våld i skolor.  
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§ 7 Remiss – regional strategi och lägesbild för det drogförebyggande arbetet i 

Blekinge län – Länsstyrelsen   
 
Rådets beslut 
 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 
 
Annie Lees, brottsförebyggande samordnare och Sanna Sommén, ANDTS-samordnare 
vid Länsstyrelsen Blekinge redogör för förslag till ny regional strategi och lägesbild för 
det drogförebyggande arbetet i Blekinge län. Informerar även om hur förslaget arbetats 
fram och bakgrunden till att området narkotika prioriterats i förslaget. Det grundar sig i 
att det i länet finns väl fungerade förebyggande arbete kring alkohol, tobak och spel och 
att narkotikaområdet behöver prioriteras.  
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§ 8 Övrigt 
 
Rådets beslut 
 
att diskutera frågan kring former för äldres inflytande i trygghetsarbetet i kommunen vid 
BRÅ:s möte den 1 april.  
 
Sammanfattning 
 
Mats Dahlbom lyfter en fråga som uppkommit efter dialog i KPR (Kommunala 
pensionärsrådet). Pensionärsorganisationerna känner att de saknar insyn och 
påverkansmöjligheter vad gäller trygghetsdiskussioner i Karlshamns kommun. 
Frågan aktualiserades ytterligare då senaste medborgarlöftet togs fram, man för fram att 
de äldre i samhället tillhör en utsatt grupp och rädslan över att utsättas för brott eller 
våldshandlingar är stor. Från pensionärsorganisationerna för man fram att man vill ha 
möjlighet att vara delaktiga i trygghetsarbete. Som BRÅ är uppbyggt idag har vi ingen 
stående medverkan från utomstående organisationer men vi har möjlighet att bjuda in 
representanter från andra organisationer till enskilda möten. 
 
Jenny Andersson föreslår att KPR istället bjuder in tjänstepersoner som arbetar med 
trygghetsskapande åtgärder regelbundet för information.  
 
Magnus Sandgren lyfter att det är medlemmarna i de olika rådens ansvar att lyfta in 
frågor som diskuteras i dem till BRÅ för vidare hantering. Detta istället för att bjuda in 
representanter från ett enskilt råd.  
 
Mats Dahlbom föreslår att BRÅ sätter upp en punkt på dagordningen vid kommande 
möte rörande äldres trygghet i samhället.  
 
Jenny Andersson informerar om att det kommit in en ansökan från 
Stöldskyddsföreningen rörande stöd till grannsamverkan som kommer att behandlas i 
kommunstyrelsen framöver.  
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§ 9 Nästa möte 
 
Nästa möte är kl. 08.30 den 1 april 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


