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§ 13 
Inledning 
Dzenita Abaza hälsar alla välkomna till dagens sammanträde. Det är inte så mycket på 
dagordningen men det är viktiga punkter som handlar om vilken beredskap vi har inför 
sommaren. 
 
§ 14 
Val av justerare 
Johanna Petersson utses att justera dagens protokoll. 
 
§ 15 
Fastställande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 
 
§ 16 
Polisens lägesbild, planering och resurssättning inför sommaren med särskilt fokus på 
vårens dödsskjutningar. Niko Kalcidis och eventuellt områdespoliser m.fl. 
 
Niko inleder med en lägesbild från EST Kalmar. Vanligaste tillgreppet är narkotika men det har 
också varit en hel del tillgrepp i bilar. I Oxhagen upplever boende att det är en del missbrukare 
som rör sig i området. I Berga/Funkabo går det åt rätt håll med brotten. Norrliden representerar 
flest brott och Polisen prioriterar området med bland annat en hög polisnärvaro. Det som sticker 
ut där är att det har varit en hel del bränder senaste tiden. Snurrom har ganska mycket brott i 
förhållande till antal boende och man har arbetet med fastighetsägare för att få bort boenden som 
man vet orsakar detta. Sammanfattningsvis så har man sett en problembild i Norrliden och 
Snurrom en tid nu som också varit drabbade av två dödliga skjutningar på kort tid. Gällande 
skjutningarna kommer frågor från rådet hur läget har påverkats efter arresteringarna som gjorts. 
Polisen utesluter inte att det kan komma fortsätta och man arbetar högst aktivt mot det. Dzenita 
Abaza ställer frågan varför detta händer just nu och varför i Kalmar. Niko Kalcidis menar att 
Kalmar har varit förskonade från detta under lång tid. En stor anledning är narkotika och detta är 
personer som är väldigt impulsiva i sin konfliktlösning.  
 
Den samlade lägesbilden är tagen ur appen Embrace. Systemet Embrace är bra men det finns 
fortfarande en utmaning i att få kommunens personal att rapportera in i systemet. Är man 
rapportör i Embrace så kan man göra det direkt i telefonen. Rapporteringen i Embrace används 
på EST-mötena. Det är ett bra verktyg med utvecklingspotential.  
 
Vid framåtblick så kommer det bli otroligt många evenemang i sommar. Kommunen fortsätter 
också med fria busskort för ungdomar. Viktigt att det finns en beredskap för en eventuell 
problembild vid Centralstationen/Baronen. Under sommaren kommer Polisens 112 verksamhet 
vara fullt bemannad. Dessvärre innebär semestern att övriga styrkan halveras där 
områdespoliserna också påverkas. Det kommer inte sättas in några vikarier för att täcka upp 
detta. Genom extraresurs från övriga regioner kommer det vara några fler bilar som rullar. Niko 
menar att det är olyckligt att det blir ett tapp på områdespoliser under sommaren. Rådet 
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konstaterar att det är väldigt olyckligt då vi ser att fler unga rekryteras in i kriminalitet under 
sommaren. Från kommunens sida har Kultur och fritidsförvaltningen fått mer resurser att 
förstärka fritidsgårdarna. Henrik Nilsson meddelar att fritidsgårdarna Nova och Funkabo håller 
öppet i sommar samt Getterö. Man håller på att rekrytera fler fritidsledare vilket visat sig vara en 
utmaning då det finns krav på utbildning. Även Socialförvaltningen har fått ökade resurser och 
Ann-Charlotte Hedström meddelar att man bland annat utökat antal fältare under sommaren. 
 
Informationen läggs till handlingarna, presentationen bifogas protokollet. 
 
§ 17 
Presentation av mötesplatserna i Oxhagen och Norrliden. 
Louise Agrell, Trygghet och säkerhet, Kommunledningskontoret  
 
Louise Agrell arbetar sedan en månad tillbaka som koordinator på enheten Trygghet och 
säkerhet. Mötesplatsen i Oxhagen invigdes i mitten av maj och bemannas av aktivitetsledare 
Ronja Ismail. På denna mötesplats har det sedan starten samlats mycket ungdomar då den ligger 
nära skolan Thorén framtid. Det behöver komma in fler vuxna till Oxhagens mötesplats. Man 
har haft dialogmöten med mammor som gärna vill ha aktivitet dagtid. Lokalen kräver dock en del 
underhåll innan den är klar för full verksamhet. Mötesplatsen i Norrliden drivs av aktivitetsledare 
Ahmad Alladin. Verksamheten där har kommit i gång bra då Ahmad i sitt tidigare arbete etablerat 
kontakt med många i området. Han har också kunnat flytta med sig en del av sin tidigare 
verksamhet till mötesplatsen. Ahmad jobbar mycket med föräldrar och barn tillsammans. Det är 
viktigt att man som aktivitetsledare inte hamnar i för mycket myndighetsutövning i individuella 
ärenden. En bra dialog med arbetsmarknadsenheten blir viktig och eventuellt att de kan bistå 
med en person på plats någon dag i veckan som kan hjälpa till med socialt stöd. Viktigt att vi inte 
blir en serviceverksamhet utan arbetar med att slussa vidare. Louise tänker att det kommer 
vara/bli ett ledord för andra verksamhetsområden också. Dzenita belyser vikten av att vi behöver 
bygga relationer och då måste vi flytta ut delar av vår verksamhet till mötesplatsen en eller flera 
gånger i veckan. Louise lyfter också ett behov av aktivitetskalender med ett bokningsverktyg för 
lokalen. 
 
Den 1 augusti börjar Johan Augustsson som aktivitetsledare på mötesplatsen i Berga. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
  
§ 18 
Stiftelsen Tryggare Sveriges analys av företagens trygghetsundersökning. 
Håkan Roupé, Kommunledningskontoret 
 
Företagens trygghetsundersökning hade en svarsfrekvens på 18%. Trots att den kan uppfattas 
som låg så anses det ändå vara ett gott resultat. 63% av företagen svarar att de har oroat sig för att 
utsättas för brott och 36 % har angivit att de utsatts för brott. Cirka 20 % av de brottsutsatta 
företagen har gjort en polisanmälan och 50% har inte gjort någon anmälan. Orsaken man angett 
till att inte göra någon anmälan är att det inte leder till någon åtgärd. Trots detta är företagarnas 
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samlade erfarenhet av Polisen mycket god. Störst oro för brott ser man i Kalmar kommuns 
ytterområden. Egen analys av detta är att det kan bero på att man ligger mer geografiskt isolerade 
samt att det kan röra sig om yrkesgruppen lantbrukare som innehar saker till ett större värde. Här 
skulle vi behöva följa upp för att se hur vi som kommun kan stötta. Stiftelsen Tryggare Sveriges 
analys är bra då den bidrar till en lägesbild. Kommunen har inlett ett samarbete med 
Linnéuniversitetet kring hur vi mäter trygghet och hur vi kan få en så rättvis bild som möjligt. 
Det behövs också en analys av bakomliggande orsaker till otrygghet. Rådet tycker det skulle vara 
bra om Polisen och kommunen kunde gå ut med information till företagarna innehållande tips, 
instruktion och vägledning att förebygga brott. 
 
Informationen läggs till handlingarna 
 
§ 19 
Laget runt och en presentation vad förvaltningarna kommer bidra med i ett 
brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv under sommaren. 
Samtliga 
 
Utbildningsförvaltningen – fritids och förskolor på nästan alla skolor håller öppet hela 
sommaren. Övrig verksamhet är i gång fram till skolavslutning.  
 
Serviceförvaltningen – I områdena i och runt skolan har vi investerat i sju värmekameror som är 
mobila och flyttas kontinuerligt utifrån aktuella prioriteringar. Vi har arbetat om utformningarna 
av vår utemiljö på platser där vi haft som mål att öka tryggheten, dvs siktröjt för ökad insyn, 
nedtagning av vegetation för att man inte skall bli överraskad av någon som gömmer sig mm. 
Arbetar med att inventera planera och utföra fler aktiva belysningsprojekt ur trygghetsperspektiv. 
Vi installerar hammerglas (vandalsäkrade fönster) där vi har problem med skadegörelse. Vi har 
förbättrat möjligheten till aktiviteter på våra fastigheter i utsatta områden, förbättrade 
idrottsplaner, lekplatser mm. Arbetat med att minska möjligheten till oönskat häng vid våra 
skolor, tex omplacering av bänkar mm. Utöver detta, bättre kameror på gång till Multiplanen 
Funkaboskolan och Kalmarsund. I den allmänna miljön har vi har inte gjort någon särskild insats 
gällande klotter utan vi tar det så snabbt vi får reda på att det klottrats. Om det är kränkande 
klotter annars samlar vi ihop och klottersanerar veckovis. Siktröjning har vi haft på våra GC 
banor och motionsspår under våren, nästa insats är till hösten. Belysningen håller vi på med 
extrainsatser vid Ståthållarparken, gång/cykelstråket vid Pistolskyttebanan samt vid 
Kalmarsundsskolan (cykelbanan mellan skolan och Norrlidsvägen). I övrigt fortsätter vi med 
löpande UH samt byte av armaturer i Lindsdal. Långviken, kiosk och WC är efter brand ett 
försäkringsärende. Vi placerar mobila toaletter under sommaren och tittar på en permanent 
installation till hösten. Serviceförvaltningen städar varje dag med start 06:00. 
 
Socialförvaltningen – Har satt in extra fältare som har som mest att göra i skolavslutningstider. 
Fortsätta implementera SSPF, har flera ungdomar i gång och vi har haft en bra samverkan med 
Tallhagsskolan. Fortsatt ökning på orosanmälningar, mycket våld. Flera ärenden som gäller stöld 
och snatterier. Mötesplatserna blir viktiga för oss att hitta samverkan.  
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Kalmar City – Laddar för evenemang och turistsäsongen. Installeras pollare just nu på ett flertal 
platser i city för tryggare gågator. Muren är färdigrenoverad och fin. Nytt häng i Tullhamnen med 
nya möbler. Nya kameror uppsatta vid stationen. Testar sommargata på postgatan och biltrafiken 
stängs av under en begränsad tid. Krögare har gått utbildning i ansvarsfull alkoholservering. 
Känns som vi har en bra beredskap för sommaren. 
 
Kalmar sunds gymnasieförbund - Trappar ner verksamheten inför sommaren. Har genomfört en 
kampanjvecka kring trygghet och ANDTS. En del i veckan var en öppen föreläsning för föräldrar 
med Johan Hjulström och Håkan Roupé. Skolor planerar för studenten. Fokus på trygghet i 
budget för 2023. Fortsätta arbetet en skola fri från våld. Anställt ANDTS-samordnare som ska 
koordinera arbetet. 
 
Liselotte Ross – Nätverket jämlika livsvillkor har ökat fokus på utsatta barn, unga och familjer. 
Tänker förlägga framtida träffar på mötesplatserna. Ett Kalmar fritt från våld har stort fokus 
framöver att titta på våld i ungas relationer.  
 
Södermöre – Fritidsgården i Ljungbyholm håller öppet nästa hela sommaren. Förskolorna är 
givetvis också öppna. Problem med ett gäng i Södermöre men Polisen arbetar bra med detta.  
 
Kultur och fritidsförvaltningen – Går upp i arbete över sommarlovet. Getterö är öppet och det 
kommer köras full trafik ut dit. Kalmar summer camp i långviken. Fritidsbanken har 
sommarturné. UNIK, Nova och Smedjan har öppet hela sommaren. Sommarfestivalen i 
Norrliden 18 juni. Se mer information på kalmar.se/sommarlov. Rekrytering av personal pågår 
och det är också verksamhetens största utmaning just nu.  
 
Martina Boson, Kommunledningskontoret – I år kör kommunen tillsammans med ICA Maxi 
insatsen ”Orka hela dagen”. Över 1000 vattenflaskor kommer delas ut till våra studenter. Ett brev 
kommer skickas ut inför skolavslutningen till föräldrar som har barn i årskurs 7-9. Brevet har ett 
alkoholpreventivt syfte. För att minska nedskräpning av cigarettfimpar och nå ut till rökare med 
sluta-röka information sätter kommunen upp fimpomater. Fimpomaterna kommer placeras vid 
Kalmarsundsbadet och på Larmtorget under sommaren.  
 
Håkan Roupé, Kommunledningskontoret - Det kommer sättas upp kameror i långviken. 
Kameror är redan uppsatta vid Centralstationen, de ska bara sättas i drift. Ordningsvakterna har 
fokus på Norrliden i sommar tillsammans med Polisen. EST är igång i sommar med minst två 
representanter varje vecka under hela sommaren. Motorburen ungdom med A-traktorer har växt. 
Det kommer finnas möjlighet att låna förvaltarnas ytor om man sköter sig. Melker Labourin ”nya 
Ann-Sofie” på plats 1 september. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
§ 20 
Övriga Frågor 
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” Ett Kalmar för alla” 
Joanna Talundzic, Kommunledningskontoret. 
 
Joanna började som handläggare inom social hållbarhet den 4 april. Arbetar med 
integrationsfrågor samt ”Ett Kalmar för alla” (3 miljoner i 3 år till civilsamhället). Första 
ansökningsomgångarna av medel inom ”ett Kalmar för alla” är avslutade och följande föreningar 
och aktiviteter har beviljats medel. Totalt beviljades medel för 1 147 357 kr. 
 

- Ortens bästa poet – Norrliden,  
- Eritrianska kulturföreningen i Kalmar. – sommaraktivitet utflykt till Öland 
- Frilufsfrämjande Kalmar – barn utländsk bakgrund 13-15 år.  
- Fryshuset – BEM, barn till ensamma mammor Norrliden, oxhagen 
- IBN rushd – föräldraskapsstöd, somaliska föräldrar på modersmål 
- Friskis och svettis, terminskort på gymmet 
- Kalmar FF – Summer boost – Fredriksskans.  
- KFUM Basket – finnas på mötesplatserna spontana aktiviteter 
- NBV Hip hop Norrliden – mötesplatsen 
- Omni signum – Next challange family run 
- Stadsmissionen 
- Vänskapen, sommaraktiviteter på 3 mötesplatser 
- Väntjänst 

 
 
Sociala insatsgruppen (SIG) Kalmar 
Ann-Charlotte Hedström, Socialförvaltningen 
 
Med uppdrag till Socialförvaltningen från kommunfullmäktige kommer SIG starta upp i Kalmar 
under hösten. SIG är kunskapsbaserat och tillämpas idag av 109 kommuner i landet. Det är även 
utvärderat av BRÅ. Målgruppen är unga (13-20 år) med normbrytande beteende och kriminell 
livsstil. Socialförvaltningen har det övergripande ansvaret men samverkan är en förutsättning. 
Man sätter ihop en social insatsgrupp för varje ungdom utifrån samverkan mellan socialtjänst, 
Polis och övriga aktörer som till exempel skola. En behandlare från socialtjänsten är alltid med 
och arbetet utgår ifrån ett samtycke.   
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
§ 21  
Ordförande avslutar mötet 
Ordförande Dzenita Abaza avslutar dagens möte och önskar en trevlig sommar. 
 
Nästa lokala BRÅ är torsdagen den 13 oktober kl. 13:00-16:00 
 
 
 


