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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.  
 
Sammanfattning  
 
Trygghetssamordnare 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 feb-mars har ett bråk i centrum fått uppmärksamhet i media. En del 
skadegörelse på kommunala fastigheter har förekommit men i övrigt har läget varit 
förhållandevis lugnt. 
 
Centrum 
 

• En del inbrott och stölder har skett under perioden. Dock i nivå med tidigare 
månader. 

• Viss skadegörelse på fastigheter och fordon 
• En uppmärksammad misshandel i mars 
• I övrig lugnt  

 
Asarum 
 

• Viss skadegörelse på och i kommunens skolor i form av krossat glas och klotter 
• Ungdomar har smällt raketer inomhus samt eldat inne och utanför en skola 
• Krossad busskur  
• I övrig lugnt  

 
Mörrum 
 

• Lugnt i området under perioden 
 
Hällaryd 
 

• Lugnt i området under perioden 
 
Svängsta 
 

• Viss skadegörelse i anslutning till kommunala fastigheter samt lekplatser 
 
Åtgärder 
 

• ”Trygg i Karlshamn” arbetsgrupp som arbetar strategiskt för ökad trygghet 
• Sök på skolor av polisens narkotikahundar i förebyggande syfte 
• Utbildning i SSPF för att tidigt upptäcka barn och unga i risk 
• Planerad inspirationsdag för näringsidkare ” Skydda butiken” 
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• Pilot pågår med teknisk utrustning för att se om det kan förebygga skadegörelse 
och inbrott på prioriterade kommunala fastigheter 

• Väktare informeras om vilka platser som är mest utsatta för skadegörelse/inbrott 
och gör extra besök på dessa platser  

 
Analys 
 
Under 2022 har skadegörelsen minskat något jämfört med tidigare. Vi fortsätter att noga 
följa utvecklingen och göra riktade insatser efter den lokala lägesbilden. 
Kommunens utvecklingsarbete med ”Trygg i Karlshamn” fortsätter för att få bättre 
kunskap kring orsakerna till invånares upplevda otrygghet och/eller trygghet. En 
arbetsgrupp har bildas för att arbeta vidare med innehållet i appen samt kring 
trygghetsfrågor i allmänhet. 
 
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. 
• Missing People tränar sök på strategiska platser som ofta är utsatt för 

skadegörelse eller där det brukar uppehålla sig mycket människor i 
trygghetsskapande syfte 
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§ 3 Återkoppling fyrverkerier  
 
Rådets beslut 
 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
att uppdra åt trygghetssamordnaren att sammanställa en skrivelse som ska skickas till 
MSB, nationella BRÅ och de politiska partierna nationellt.  
 
Sammanfattning 
 
Trygghetssamordnare Jenny Andersson informerar om att brottsförebyggande 
samordnare på Länsstyrelsen Annie Lees har återkopplat utifrån det uppdrag hon fick 
vid BRÅ:s förra möte.  
 
Frågan har både lyfts som en motion i riksdagen samt skrivits om i en fråga till riksdagen 
(där Karlshamn särskilt nämns). Se nedan: 
 
Fyrverkeriförbud för privatpersoner Motion 2020/21:457 av Kerstin Lundgren (C) – 
Riksdagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/motion/fyrverkeriforbud-for-privatpersoner_H802457 
 
Missbruk av pyroteknik Skriftlig fråga 2021/22:904 Åsa Coenraads (M) – Riksdagen: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/missbruk-av-
pyroteknik_H911904 
 
Riksdagen har avslagit motionen och besvarat frågan med att det är kommunens ansvar 
via ordningslagen och de skärpningar i tillsynen av försäljning av fyrverkerier som tagits 
fram. 
 
Det främsta skälet till att fyrverkerier INTE kan förbjudas i Sverige är EU-lagstiftning som 
vi måste följa. 
 
”Varken MSB eller den svenska regeringen kan förbjuda fyrverkerier som är godkända 
för EU-marknaden. Det MSB gör är att föreskriva om tillståndsplikt och utbildningskrav 
för fyrverkerier där riskerna vid användning anses för stora för att de ska få hanteras 
fritt. Detsamma gäller för smällare där regeringen har bestämt att de inte ska få 
användas fritt. Alla regleringar måste dock övervägas noga. Nyttan av regleringen måste 
vägas mot inskränkningen i människors frihet och näringslivets villkor som blir följden. 
Myndigheterna måste ta hänsyn till att det även finns många som tycker att fyrverkerier 
är något bra och trevligt”. 
 
Nationella BRÅ har ingen roll i arbetet med att förbjuda eller reglera fyrverkerier, utan 
det är MSB som är ansvariga i Sverige. 
 
Här kan ni läsa mer: https://www.msb.se/fyrverkerier 
 
  

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
https://www.msb.se/fyrverkerier
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Annika Westerlund och Magnus Sandgren föreslår att lokala BRÅ tillskriver MSB, 
nationella BRÅ och de politiska partierna nationellt för att påtala problematiken kring 
fyrverkerier. Mats Dahlbom menar att skrivelsen bör gå den politiska vägen för att få 
effekt.  
 
BRÅ beslutar att uppdra åt trygghetssamordnare Jenny Andersson att sammanställa 
förslag till skrivelse.  
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§ 4 Trygg i Karlshamn - medborgardialog  
 
Rådets beslut 
 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunpolis George Nilsson informerar om att han och trygghetssamordnare Jenny 
Andersson inom kort återkommer med ett nytt datum för medborgardialog – Trygg i 
Karlshamn. Tyvärr kommer inte polisrytteriet att kunna medverka denna gång.  
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§ 5 Skydda butiken  
 
Rådets beslut 
 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunpolis George Nilsson och trygghetssamordnare Jenny Andersson informerar 
om konceptet Skydd mot rån i handel.  
 
Programmet Skydd mot rån i handel innehåller 13 punkter som förebygger rån, hot och 
våld i butiker. Målet med programmet är att skapa tryggare handelsplatser. Programmet 
förebygger att de anställda hotas och kommer till skada och begränsar bland annat 
pengarnas tillgänglighet. Butiker som går igenom programmet och godkänns får en 
dekal ”Säkerhetsskyddad” av besiktningsman som kan användas i avskräckande syfte 
vid kassa och ingångar. Det är också en signal till chefer, personal och kunder att 
butiken arbetar aktivt med sina säkerhetsfrågor. 
 
För att skapa trygga arbetsplatser och handelsmiljöer krävs att flera aktörer är 
engagerade. Samverkan kan ske mellan arbetsgivare, arbetstagare, fastighetsägare, 
polis, lokala brottsförebyggande råd, kommunen, räddningstjänsten, centrumföreningen.  
 
Programmet Skydd mot rån i handeln är framtaget av Brottsförebyggande rådet, 
Rikspolisstyrelsen och Handelns Arbetsmiljökommitté (där Svensk Handel, 
Arbetsgivarföreningen KFO, Handelsanställdas förbund och Unionen ingår).  
 
Skydd mot rån i handeln (skyddabutiken.se) 
 
Ett preliminärt datum för en inspirationskväll med det lokala näringslivet är satt till den 24 
april.  
 

https://skyddabutiken.se/
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§ 6 Konferenser  
 
Rådets beslut 
 
att informationen till protokollet.   
 
Sammanfattning 
 
BRÅ:s konferens Råd för framtiden hålls i nästa vecka. George Nilsson kommer att delta 
fysiskt och Jenny Andersson kommer att följa konferensen digitalt. Jenny kommer att 
återkomma med länkar till lämpliga seminarium som ska gå att se i efterhand.  
 
Den 31 maj är det narkotikakonferens i Växjö som Jenny Andersson och Magnus 
Sandgren kommer att åka på. Troligtvis kommer konferensen att spelas in så att den går 
att se i efterhand.  
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§ 7 Övrigt   
 
Rådets beslut 
 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 
 
Mats Dahlbom lyfter frågan om äldres trygghet som diskuterades vid förra BRÅ-mötet. 
George Nilsson informerar om att han och Jenny Andersson har besökt ett flertal 
pensionärsföreningar för att diskutera äldres trygghet och fler tillfällen är inbokade.  
George och Jenny ska bjudas in till Äldredagen i Bellevueparken den 15 september för 
att informera om det gemensamma trygghetsarbetet.  
 
Magnus Sandgren lyfter frågan rörande nedstängning av wifi på skolorna efter skoltid. 
Jenny informerar om att nedstängning görs där det finns problem.  
 
Vidare lyfter Magnus frågan om hängplatser för bilburen ungdom. Mats Dahlbom 
informerar om att teknik- och fritidsnämnden har diskuterat frågan och Sternöplanen har 
föreslagits som yta. Den ytan är dock mindre lämplig. Ungdomarna önskar en lokal att 
vara i men hittills har ingen lämplig lokal hittats. Arbete pågår med att hitta en lösning.  
 
Leif Håkansson ställer fråga om streetrace och hur problematiken ser ut kring detta. Det 
har inte varit ett stort problem här. Man samlas här i kommunen men kör racen någon 
annanstans.  
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§ 8 Nästa möte 
 
Nästa möte är kl. 08.30 den 20 maj 2022.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


