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. 

Plats och tid Via Teams, kl. 08:30 – 10:05 

Deltagare 
 
 

Annika Westerlund Ordförande  

Magnus Sandgren 
Sirkka Kahilainen 

Vice ordförande 
Vice ordförande nämnden för arbete 
och välfärd 

 

Leif Håkansson Ordförande omsorgsnämnden  
Mats Dahlbom 
Jan-Åke Berg 
Daniel Wäppling 

Ordförande teknik- och fritidsnämnden 
Ordförande utbildningsnämnden 
Kommundirektör 

 

Tomas Ringberg 
 
Thomas Svensson 

Förvaltningschef 
utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef arbete och välfärd 

 

Joachim Åberg Räddningschef i beredskap, 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 

 

George Nilsson Kommunpolis  
Jenny Andersson Folkhälsostrateg och 

trygghetssamordnare 
 

Mats Hadartz 
Anna Sunnetoft 
 

Säkerhetschef 
Kommunsekreterare  
 
 

 
 

 

Övriga  
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Ordförande Annika Westerlund  
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§ 1 Föregående mötes minnesanteckningar  
 
Rådets beslut 

 
Ingen har något att erinra rörande föregående mötes minnesanteckningar. 
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§ 2 Reviderat medborgarlöfte 2021 
 
Rådets beslut 

 
att godkänna förslag till reviderat medborgarlöfte 2021 och skicka ärendet vidare till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning  
 
Säkerhetschef Mats Hadartz går igenom de ändringar som gjorts i medborgarlöftet 
sedan ärendet var uppe för behandling i BRÅ i december 2020.  
 
Mats Hadartz informerar vidare om att det efter varje BRÅ-möte ska läggas upp en kort, 
publik, lägesbild på kommunens hemsida samt på intranätet.  
 
Lägesbilden ska även användas för att mer tydligt styra nattvandrande föreningar till de 
platser där de behövs som mest.  
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§ 3 Reviderad handlingsplan till samverkansöverenskommelse polis-kommun  
 
Rådets beslut 

 
att godkänna förslag till reviderad handlingsplan och skicka ärendet vidare till 
kommunstyrelsen.  
 
Sammanfattning 
 
Säkerhetschef Mats Hadartz går igenom de ändringar som gjorts i handlingsplanen 
sedan det senaste BRÅ-mötet i december. De förändringar som gjorts handlar om att 
innehållet i handlingsplanen styrs mer mot lägesbilden.  
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§ 4 Lägesbildsarbete polis – kommun  
 
Rådets beslut 

 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning  

 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson går igenom aktuell lägesbild.  
 
Brottsförebyggande och trygghetsskapande lägesbild Karlshamns kommun  
 
Från och med januari kommer Karlshamns kommun tillsammans med polisen ta fram en 
gemensam lägesbild för kommunen i syfte att öka insynen i det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet. Vi kommer att berätta om övergripande och aktuella 
händelser som ligger till grund för vårt gemensamma trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbete. 
 
Allmänt 
 
Aktuell lägesbild avser 1 januari till 10 februari. Läget bedöms som förhållandevis lugnt. 
Den problematik som är framträdande är skadegörelse och stölder. Under tidsperioden 
har raketer och smällare förekommit bland våra ungdomar och skapat en del otrygghet i 
centrum och Asarum. Fortsatt problem med cykelstölder samt stölder ur bil i flera 
områden men främst centrala delar av kommunen. Skadegörelsen består främst av 
krossade glasrutor och klotter. Centrum och Asarum är i högst grad drabbade. 
 
Uppdelat på områden 
 
Centrum 

 Stölder, främst cykelstölder och skadegörelse  

 Sammankomster av ungdomar vid Willys och Citygallerian som skjutit raketer  

 Oro kring narkotika bland unga samt grupperingar  
 
Asarum 

 Skadegörelse främst klotter, äggkastning och sönderslagna bänkar, stuprör 
krossade fönster mm. 

 Eldning har förekommit på lösa föremål i utemiljön, samt en bilbrand 

 Stölder ur bil samt cykelstölder 

 Sammankomster av ungdomar i anslutning till skolområde kväll/helg 
 
Mörrum 

 Lugnt i området under perioden 
  
Hällaryd 

 Lugnt i området under perioden 

 En medialt uppmärksammad händelse med ett rån där en person är gripen 
 
Svängsta 

 Lugnt i området under perioden 
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Åtgärder/ insatser i brottsförebyggande syfte: 
 

 Uppsökande fältverksamhet med föräldrakontakter vid oro 

 Informationsinsatser till riktade målgrupper, som exempelvis vårdnadshavare via 
brev samt sociala medier.  

 Nattvandring med inriktningsområden planeras 

 Patrullering av polis på strategiska platser som torget, Willys, Flaggen samt kring 
skolor i Asarum.  

 Regelbunden rondering av väktare vid kommunala fastigheter samt i centrum 
vissa dagar 

 
Till allmänheten 
 
Alla kan hjälpa till att bidra till vår gemensamma lägesbild genom att vara 
uppmärksamma och lämna in tips till polisen via 11414 eller www.polisen.se  
Har du blivit utsatt för brott, glöm inte att göra en polisanmälan. 
Vid pågående brott ring 112. 
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§ 5 Rapport om ungas levnadsvanor 
 
Rådets beslut 

 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 

 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson informerar om resultatet av 
levnadsvaneundersökningen 2020. Presentationen bifogas minnesanteckningarna.  
 
Resultaten i levnadsvaneundersökningen används som strategiskt underlag i 
kommunens förebyggande arbete.  
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§ 6 Nästa möte 
 
Nästa möte är kl. 08:30 den 16 april 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


