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Plats och tid Rådhussalen, kl. 08:30 – 09:25 
 

Deltagare 
 
 

Annika Westerlund Ordförande  
Magnus Sandgren Vice ordförande  
Katrin Johansson 
 
Monica Nobach 

Vice ordförande teknik- och 
fritidsnämnden 
Vice ordförande omsorgsnämnden 

 

Martin Wijk 
 
Daniel Wäppling 
Tomas Ringberg 
Johan Eriksson 
Torill Skaar Magnusson 
George Nilsson 

Enhetschef RiB Räddningstjänsten Västra 
Blekinge 
Kommundirektör 
Förvaltningschef utbildningsförvaltningen 
Enhetschef strategisk förvaltning 
Förvaltningschef socialförvaltningen 
Kommunpolis 

 

   
Mats Hadartz 
Anna Sunnetoft 
 
 

Säkerhetschef 
Kommunsekreterare  
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§ 1 Föregående mötes minnesanteckningar  
 
Rådets beslut 
 
Magnus Sandgren önskar få ett tillägg i föregående mötes minnesanteckningar att även 
han står bakom att det ska skickas en skrivelse till regeringen angående fyrverkerier.  
 
I övrigt har ingen något att erinra rörande föregående mötes minnesanteckningar. 
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§ 2 Lokal lägesbild 
 
Rådets beslut 
 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning  
 
Säkerhetschef Mats Hadartz 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 april-maj förekommer en ökad skadegörelse på kommunala fastigheter.  
 
Centrum 
 

• Skadegörelse i anslutning till förskolor och skolor 
• Uppmärksammat mord i centrum 
• Inbrott, bland annat i kommunala fastigheter  
• Klistermärkeskampanj på Väggaskolan och Österslättsskolan 
• Stölder 
• Ungdomsfester där en hel del alkohol förekommit 

 
Asarum 
 

• Skadegörelse som krossat glas, nedskräpning och förstörelse i anslutning till 
förskolor och skolor. Vattenskada på Kyrkskolan. 

• Rån mot bensinmack 
• Inbrott  
• Stölder 
• Bråk  
• Ungdomsfester där en hel del alkohol förekommit 

 
Mörrum 
 

• Inbrott på Norrevångsskolan 
• Lugnt i området under perioden 

 
Hällaryd 
 

• Ungdomsfester där en hel del alkohol förekommit 
• I övrigt lugnt i området under perioden 

 
Svängsta 
 

• Ungdomsfester där en hel del alkohol förekommit 
• I övrigt lugnt i området under perioden 
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Åtgärder 
 

• Uppstart av fler nattvandrande föreningar i kommunen. Stort intresse innebär att 
det under samtliga av årets helgkvällar kommer att finnas nattvandrande 
föreningar ute. 

• Arbetet med Trygghetsappen ”Trygg i Karlshamn” fortsätter och vi arbetar vidare 
med att förvalta innehållet och väva in det i utvecklingsarbetet kring den fysiska 
miljön. 

• Implementering av samverkansmodellen SSPF pågår utifrån tydligt fokus på tidig 
upptäckt av unga i risk för kriminalitet och missbruk i årets medborgarlöfte. 

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

• Kommunikationsinsatser riktat till vårdnadshavare kopplat till Valborgshelgen 
som riskhelg. Här har även skadegörelseproblematiken uppmärksammats.  

 
Kommunens utvecklingsarbete med ökad trygghet fortsätter och genom appen ”Trygg i 
Karlshamn” fortsätter vi att samla in mer kunskap kring orsakerna till invånares upplevda 
otrygghet och/eller trygghet. Ett arbete har startat där innehållet ska förvaltas och bidra 
till kommunens utvecklingsarbete kopplat till fysisk miljö. 
 
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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§ 3 Grov organiserad brottslighet (GOB)  
 
Rådets beslut 
 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 
 
Säkerhetschef Mats Hadartz rapporterar från ett möte med nätverket mot grov 
organiserad brottslighet:  
 
Arbetsmiljöverket har fått uppdrag att starta ett projekt som heter A-Krim vilket innebär 
ett samarbete mellan myndigheter för att förebygga arbetsmiljöbrott och bidragsbrott.  
 
Kronofogden rapporterar om en myndighetsgemensam insats i Karlshamn. Man letade 
efter katalysatorer men hittade inga, dock hittades annat stöldgods. Tullen hittade dock 
en stor lastpall full med katalysatorer i hamnen någon dag senare.  
 
Polisen informerade om sitt arbete med att minska passkön.  
 
Polisen informerade även om påskupploppen, rörande att det var vissa 
proffsdemonstranter som åkte runt till de olika platserna. Polisen jobbar vidare med 
ärendet.  
 
Polisen nationellt deltog och informerade om sitt ANDT-arbete. Bland annat ska 
postlagen ändras för att göra det lättare att hitta försändelser med bland annat 
narkotika. Det ska även komma någon form av teknisk lösning för att hitta påverkade 
genom ögonscanning. 
 
Det kommer att hållas en utbildning i höst kring människohandel och hur man kan 
upptäcka det. Information om utbildningen ska spridas i kommunkoncernen.  
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§ 4 Övrigt 
 
Rådets beslut 
 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 
 
Annika ställer fråga om medborgardialogerna med kommun och polis – dessa har fått 
skjutas fram till efter sommaren eftersom det inte hinns med, bland annat på grund av 
arbetet med att minska passkön.  
 
Gemensamma krogtillsyner polis och kommun – det görs två gånger per år. Antalet 
tillsyner har minskat på grund av pandemin. Nu kommer polisen att utbilda sina nya 
medarbetare i krogtillsyn för att fler ska kunna utföra tillsyner.  
 
Rutin vid extraordinära händelser – finns det några uppbyggda kontaktvägar mellan 
polis och kommun? Det beror på händelsens art och när det sker. Dagtid är det 
kommunpolisens ansvar och övrig tid är det polisens kommunikatörer som ansvarar för 
kommunikationen. Säkerhetschefen informerar kommundirektör och kommunstyrelsens 
ordförande direkt via sms.  
 
Annika och Magnus ska ha en avstämning med Jenny innan semestrarna. Efter det 
mötet ska en lägesbild mailas ut till BRÅ.  
 
George rapporterar från BRÅ:s nationella konferens Råd för framtiden – gick på 
seminarium rörande SSPF samt hur man samarbetar med de kommunala 
fastighetsbolagen. Polisen informerade om sina kommande satsningar – man kommer 
att ha en webbsändning kring detta den 31/5. George kommer att skicka ut länken.  
 
SVT Blekinge kommer att sända ett reportage om Oxycontin inom kort. Reportaget 
spelades in i går, med inslag från Karlshamn och Ronneby.   
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§ 5 Nästa möte  
 
Nästa möte är kl. 08.30 den 2 september 2022. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


