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§ 1 Föregående mötes minnesanteckningar  
 
Rådets beslut 
 
Ingen har något att erinra rörande föregående mötes minnesanteckningar. 
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§ 2 Kommunernas brottsförebyggande ansvar 
 
Rådets beslut 
 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning  
 
Länsstyrelsens brottsförebyggande samordnare Annie Lees informerar om den nya lag 
som förväntas träda i kraft den 1 juli 2023, vilken ska reglera kommunernas 
brottsförebyggande ansvar (SOU 2021:49 Kommuner mot brott). 
 
Lagförslaget reglerar och fokuserar på HUR kommunerna ska bedriva ett lokalt 
brottsförebyggande arbete. 
 
Avgränsning och definition - vad som menas med brottsförebyggande arbete är inte 
definierat i lagen. Avgränsningen är i princip att inte överta annan myndighets/kommuns 
ansvar. 
 
Arbetet ska vara kunskapsbaserat, systematiskt och lokalt anpassat.  
 
Organisering och struktur – kommunen ska ta visst ansvar för samordningen av det 
lokala brottsförebyggande arbetet i det geografiska området genom skriftliga 
överenskommelser och ledning av strategiskt råd. Kommunstyrelsen ska ansvara för 
ledningen av kommunens brottsförebyggande arbete och rapportera till fullmäktige. Kan 
delegera ansvaret till annan nämnd.  
 
Samordningsfunktion – det ska finnas en samordningsfunktion som  
 

• ska samordna och stöda genomförandet av lagen 
• ska utgöra kommunens kontaktpunkt mot externa aktörer 
• ska bidra till att information om BF-arbetet sprids till invånare och andra.  

Det är inte reglerat hur stor procent av en heltidstjänst samordningsfunktionen ska ha. 
Det är inte heller reglerat vilka andra uppdrag som samordnaren har, hur dessa 
kombineras med samordningen kring det brottsförebyggande arbetet eller hur arbetet 
med samordning i övrigt genomförs. 
 
Lägesbild och analys - kommunen ska ta fram en lägesbild över brottsligheten inom 
dess geografiska område. Kommunen ska vidare genomföra en analys av 
kartläggningen och informationen. Dessa ska uppdateras vartannat år.  
 
Åtgärdsplan - med lägesbild som underlag ska kommunen besluta om plan för vilka 
åtgärder som ska vidtas för att förebygga brott. Lägesbild och åtgärdsplan ska 
integreras (om möjligt) med analys och planering i enlighet med andra författningar. 
Åtgärdsplanen ska följas upp och revideras vartannat år. Hur/var åtgärdsplanen 
beslutas bestämmer kommunen själv. Det kommer finnas pengar att söka hos 
BRÅ/eventuellt Länsstyrelsen för insatser. 
 
Tidsplan och ersättning - strategiskt råd, KS/KF-struktur, samordningsfunktion, lägesbild 
med start 1 juli 2023. Åtgärdsplan med start 1 juli 2024. 
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Ersättningen ska fördelas som ett allmänt bidrag via det kommunalekonomiska 
utjämningsanslaget, vilket är den modell som vanligen används när kommuner ska 
ersättas för nya uppgifter. Medel för detta har tillförts i den riksdagsbeslutade budgeten 
för 2022 genom att anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning ökas med 109 miljoner 
kronor för 2023. Vidare beräknar regeringen att anslaget ska ökas permanent med 219 
miljoner kronor fr.o.m. 2024.  
 
Hur ser det ut i nuläget? Hur bedrivs BF-arbetet i kommunen? Vilka styrkor har vi? Vilka 
utvecklingsbehov vill vi jobba med?  
 
Daniel Wäppling - Blekinges kommuner har inte enskilt resurser till att söka de aktuella 
statsbidragen och bör därför ansöka gemensamt. Länsstyrelsen kan ta på ansvaret för 
att hjälpa till med ansökningarna enligt Annie Lees.  
 
Magnus Sandgren - förslag att bjuda in Tullverket till BRÅ för information om deras 
verksamhet, kanske även erbjuda dem en plats i BRÅ.  
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§ 3 Lokal lägesbild 
 
Rådets beslut 
 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 
 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson föredrar aktuell lägesbild avseende 1 juni – 31 
augusti. 
 
Allmänt 
Under perioden juni-augusti förekommer fortsatt ökad skadegörelse på kommunala 
fastigheter, vilket kvarstår som det största problemet ur ett brottsförebyggande 
perspektiv. De mest utsatta områdena är Asarum och Karlshamn centrum.  
 
Centrum 

• Skadegörelse - omfattar exempelvis krossade glasrutor på byggnader eller bilar, 
nedskräpning samt klotter 

• Bråk, de flesta i anslutning till festivaler och/eller större arrangemang 
• Stölder 
• Misstankar kring bruk av narkotika och/eller försäljning av narkotika 
• Endast 1 trafikstörning anmäld i centrum under 3 månader 

 
Asarum 

• Stora problem med skadegörelse som krossat glas, nedskräpning och 
förstörelse i anslutning till förskolor och skolor. Vissa fastigheter är upprepat 
drabbade.  

• Inbrott och stölder 
• Bråk  
• En del mindre bränder i papperskorgar, sandlådor el liknande 
• Misstanke om narkotikaförsäljning  
• 2 trafikstörningar anmälda under sommaren 

 
Mörrum 

• Viss skadegörelse, mindre än övriga områden dock 
• Ett fåtal inbrott och några stölder 

 
Hällaryd 

• Ett fåtal inbrott samt stölder 
 
Svängsta 

• Skadegörelse och inbrott i fordon 
• Skadegörelse på förskolor 

 
Åtgärder 
 

• Nytt utbildningstillfälle för fler nattvandrande föreningar i kommunen hålls den 
21/9. Under sommarens månader har varje helg haft nattvandrare ute, och varje 
helg är inbokad sep-okt. 



Karlshamns 
kommun 

MINNESANTECKNINGAR 
Brottsförebyggande rådet 
2022-09-02 

Sida 7(15) 

 
  

• Implementering av samverkansmodellen SSPF pågår utifrån tydligt fokus på tidig 
upptäckt av unga i risk för kriminalitet och missbruk. Just nu rekryterar 
socialtjänsten en koordinator som ska arbeta riktat med målgruppen. 

• Kartläggning av vilka fastigheter som ska prioriteras i arbetet med att utrustas 
med teknisk utrustning för att förebygga skadegörelse och inbrott är färdig. 
Beslut taget i KS om prioritetsordning och att gå vidare med installation. 
Fastighet jobbar vidare med möjliga leverantörer utifrån prioriteringslistan. Vi 
undersöker förutsättningarna för att söka tillstånd för kamerabevakning. 

 
Analys 
 
Trots flertalet insatser ser skadegörelsen ut att snarare öka än minska. Vi kan dock se 
en minskning på fastigheten där den tekniska utrustningen har installerats. 
Skadegörelsen där är också mindre omfattande vid varje tillfälle än tidigare. 
Problematiken har istället flyttas till närliggande fastigheter i området (Korpadalsskolan, 
Kyrkskolan, Vita skolan, Storgatan 20, Asarumsdalen samt Bullerbyn och Arken) 
 
Löpande åtgärder/ insatser i förebyggande syfte 
 

• Fältgruppen arbetar med uppsökande verksamhet och föräldrakontakter vid oro 
• Nattvandring på strategiska platser 
• Arbetsgrupp kring missbruk/beroende  
• 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. 
 
Jenny Andersson ska göra en sammanfattande analys över den tid vi arbetat med 
lägesbilder, i syfte att få en mer sammanhängande bild av den problematik vi faktiskt 
har.  
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§ 4 Trygghetsappen – mörker skapar otrygghet 
 
Rådets beslut 
 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 
 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson informerar om hur arbetet med trygghetsappen 
fortlöper. Det ska göras en kommunikationsinsats kring appen för att få fler medborgare 
att använda den. Det som är mest tydligt vad gäller det som rapporteras in är att mörker 
skapar otrygghet.  
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§ 5 Belysningens betydelse 
 
Rådets beslut 
 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsens brottsförebyggande samordnare Annie Lees informerar om belysningens 
betydelse för det brottsförebyggande arbetet.  
 
BRÅ har skrivit en rapport i ämnet – Gatubelysning som brottsförebyggande åtgärd. 
Avser offentliga platser som gator och torg.  
 
Problemet är att mörker skapar otrivsel. Mörker på offentliga platser kan både bidra till 
att personer känner sig otrygga och samtidigt skapa gynnsamma förutsättningar för 
vanliga brott såsom skadegörelse och stölder (inklusive cykelstölder och stölder ur 
fordon).  
 
Förbättrad belysning används ofta lokalt som preventiv åtgärd mot flera olika typer av 
brott och även för att förebygga otrygghet.  
 
Problemet med mörker är att det skapar otrivsamma platser där människor undviker att 
röra sig, där människor känner mindre tillit till samhället, både på dagtid och kvällstid. 
 
Gatubelysning leder till en 14-procentig minskning av brott på experimentplatser (platser 
där gatubelysning införts) jämfört med jämförbara kontrollplatser (där belysning inte 
införts). Minskar brott både dagtid (18 % minskning) och kvällstid (3 % minskning). 
Minskar egendomsbrott (stöld, skadegörelse, inbrott). Minskar inte våldsbrott (varken 
dagtid eller nattetid). 
 
Varför minskar det brott? Den ökar den informella sociala kontrollen och sociala 
sammanhållningen på platsen genom mer effektiv användning av gatorna 
investeringar för att förbättra grannskapets förutsättningar skapar ökad tillit till det 
konventionella samhället (signalvärde). Detta förändrar invånarnas och potentiella 
förövares uppfattningar, attityder och beteenden på platsen till det positiva. Den handlar 
inte om en avskräckande effekt hos potentiella förövare (ökad upptäcktsrisk). 
 
Gatubelysning visade sig också vara en kostnadseffektiv åtgärd. Fem studier visade att 
besparingen i kostnader för brott var mellan 2- 6 gånger högre än kostnaden för 
belysningen i sig under första året. Om belysningen betalas av under en 20 års-period, 
blir den beräknade besparingen någonstans mellan 8–74 gånger större än kostnaden 
för belysningen. 
 
Belysning är den insats med övervakningseffekter som, i jämförelse med 
kamerabevakning, väktare/ordningsvakter och att skapa privata ytor dit allmänheten inte 
har tillträde, är minst exkluderande för olika grupper och som har minst negativ social 
effekt. Därför rekommenderas insatsen även utifrån dessa aspekter framför mer 
exkluderande insatser. 
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§ 6 SSPF – var är vi i processen 
 
Rådets beslut 
 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 
 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson informerar om bakgrunden till arbetet med SSPF 
(samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid) och hur det fortlöper. SSPF är inskrivet i 
årets medborgarlöfte. Rekrytering av SSPF-koordinator pågår. Jenny återkommer med 
mer information vid nästa BRÅ-möte.   
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§ 7 Trygghetsmätningen ute nu 
 
Rådets beslut 
 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 
 
Polisen har skickat ut enkäten till medborgarna. Resultatet beräknas vara klart i oktober/ 
november.   
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§ 8 Skrivelse kring fyrverkerier 
 
Rådets beslut 
 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 
 
Annika Westerlund informerar om att en skrivelse kring fyrverkerier i stort sett är klar. 
Den kommer att skickas ut till rådet för översyn innan den skickas in. Skrivelsen ska 
undertecknas av Annika Westerlund och Magnus Sandgren.    
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§ 9 Trygghetsvandring till hösten 
 
Rådets beslut 
 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 
 
Förslag till datum för trygghetsvandring under hösten kommer att tas fram av Annika 
Westerlund och Jenny Andersson. Förslagen skickas ut till rådet så snart som möjligt.  
 
Vilket område ska prioriteras? Även om det händer mest i Asarum och centrala 
Karlshamn är det viktigt för signalvärdet att vi även vandrar i övriga delar av kommunen.   



Karlshamns 
kommun 

MINNESANTECKNINGAR 
Brottsförebyggande rådet 
2022-09-02 

Sida 14(15) 

 
  
§ 10 Övrigt 
 
Inga övriga punkter.  
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§ 11 Nästa möte  
 
Nästa möte är kl. 08.30 den 21 oktober 2022. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


