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§ 1 
Inledning 
Ordförande Dzenita Abaza hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och inleder med en 
reflektion och kort information om läget de senaste dagarna med anledning av dödsskjutningen 
12–13 februari. Kalmar kommun kommer att bekämpa situationen med alla krafter och 
majoriteten har därför ökat budgeten för det förebyggande och trygghetsskapande arbetet. 
 
§ 2 
Val av justerare 
Magnus Uhr, Södermöre kommundelsnämnd utses att justera dagens protokoll. 
 
§ 3 
Fastställande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 
 
§ 4 
Lägesbild EST-gruppen 
Niko Kalcidis, Polisen, Håkan Roupe, kommunledningskontoret  
Från kommunens sida redovisas statistik över anmälda brott/100 000 inv. 
EST-gruppen följer brottsutvecklingen och analyserar läget vad gäller ordningsstörningar och 
händelser som påverkar allmänheten på stadsdelsnivå. När polisen summerar utvecklingen så här 
långt 2022 konstaterar de att brottsanmälningarna 2022 har legat på ca 38/vecka vilket kan 
jämföras med 53/veckan 2021.  
Sedan Tallhagsskolan öppnade har gruppen kunnat skönja ökad grad av konflikter mellan 
grupper av elever, samt bekymmer för Tennisklubben som ligger i anslutning till skolan. Bland 
annat elever som trakasserar personal. 
 
Gymnasieförbundet belyser att konflikter och situationer som påverkar ungas trygghet och 
sociala erfarenheter från grundskolan ofta har reducerats och försvunnit vid övergången till 
gymnasiestudier. Representanten påpekar att det inte finns något tydligt forum för överlämnande 
av information på gruppnivå, och ställer frågan om det behöver skapas ett sådant? 
 
Informationen läggs till handlingarna, presentationen bifogas protokollet. 
 
§ 5 
Information om lokala insatser för att möta etableringsförsök från organiserad 
gängkriminalitet 
Niko Kalcidis och Håkan Roupé 
Det pågår etableringsförsök från organiserade gäng i Kalmar, ett par av dem har besökt Norrliden 
och låtit sig fotograferas i området iklädd sina resp. ”västar” (västarna har ett starkt symbolvärde 
och är närmast att betrakta som grupperingens varumärke, starkt skyddat av organisationen). 
Etableringssträvandena sker via lokala kontakter. Polisen arbetar intensivt med att försöka lagföra 
så många som möjligt för att förhindra utvecklingen, parallellt pågår insatser för att stärka 
lokalsamhällets motståndskraft, bland annat genomförs ett informations- och dialogtillfälle med 
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krögare i kväll. Polisen uppmanar alla fastighetsägare att reglera tillåten verksamhet i civilrättsliga 
avtal med olika föreningar/organisationer, vilket försvårar för den här typen av verksamhet att 
etablera sig och underlättar ev. avhysning om problem uppstår. 
Vid ev. misstankar eller man behöver råd/stöd bör man kontakta polisen via www.polisen.se eller 
ringa Kalmars kommunpolis, Niko Kalcidis. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
  
§ 6  
Återrapportering från dialog med fastighetsägare Snurrom. Information om aktuella 
processer kopplat till trygghet i samhällsplanering/bostadsmiljöer 
Håkan Roupé, Niko Kalcidis och Ann-Sofie Lagercrantz, kommunledningskontoret 
Kalmar kommun har tillsammans med polisen haft en dialog med flera stora fastighetsägare i 
Snurrom, som idag belastas med många nyinflyttade med tungt missbruk och kriminalitet. 
Omfattningen av en koncentration av sociala missförhållanden i området påverkar idag den 
sociala strukturen på ett påtagligt sätt, vilket generar hög grad av ordningsstörningar och 
otrygghet. Före årsskiftet var vakanser i bostadsbeståndet 9 % jämfört med den aktuella andelen 
idag som är 20%. Fastighetsägarnas analys av läget är att ”vanligt folk” lämnar området. Både 
polis och kommunen har uppmanat fastighetsägarna att genomföra mer noggranna 
bakgrundskontroller i anslutning till uthyrning. Nya dialoger kommer att genomföras under våren 
 
Generellt pågår följande processer för att integrera trygghet och brottsförebyggande i fysisk 
planering: 
 

• Förstudie om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Stiftelsen Tryggare Sverige, 
särskilt fokus på implementering av mtrl BoTryggt 2030 

• Inom ramen för nätverket 3KHV planeras ett nätverksmöte för planeringsverksamheter 
med fokus på trygghet hösten 2022. 

• Ta fram ett informationspaket om trygghet i fysisk planering riktat till byggentreprenörer 
och fastighetsägare 

• Genomföra en dialog med MEX om hur trygghet/brottsförebyggande kan införlivas i 
markanvisningstävlingar 
 

Informationen läggs till handlingarna 
 
§ 7 
Information om utvärderingsuppdrag av vuxenvandringar 
Melker Labory, Länsstyrelsen i Kalmar län 
Myndigheten BRÅ har beviljat 400 000 kr för utvärdering av vuxenvandring som 
brottsförebyggande och trygghetsskapande insats.  
Länsstyrelsen Kalmar län, Hälsohögskolan Jönköping och sju kommuner i Kalmar län samverkar, 
bland annat Kalmar kommun. 

http://www.polisen.se/
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Syftet med undersökningen att utvärdera om insatser med vuxenvandringar genomförs som det 
är avsett och om det leder till ökad trygghet och minskad ungdomsbrottslighet.  
 
Informationen läggs till handlingarna och presentationen bifogas protokollet. 
 
§ 8 
Information om ”Tidigt samordnade insatser” i Kalmar kommun –  
Tillsammans för barnen. 
Ann-Charlotte Hedström, socialförvaltningen 
Det händer mycket inom socialtjänsten för närvarande. Inom barn -och familj har en ny enhet 
inrättats ”Råd och stöd” som bl.a. arbetar med Tillsammans för barnen vars mål är att fler elever 
ska klara skolan. I arbetet är fokus flyttat från att skola/elevhälsa, socialtjänst och hälso-och 
sjukvården samverkar till samordnade insatser i ett så tidigt skede som möjligt i en ogynnsam 
utveckling. En framgångsfaktor är tidig upptäckt och för att komma in så tidigt som möjligt 
arbetar tre medarbetare i enheten mot samtliga skolor i kommunen, med regelbundna 
avstämningar med rektorer och elevhälsa. 
 
Informationen läggs till handlingarna och presentationen bifogas protokollet. 
 
 
§9 Information och lägesrapport från SSPF 
Karin Kangefjärd, socialförvaltningen och styrgruppen för SSPF 
Samverkan mellan skola, socialtjänsten, polis och fritidsverksamhet koordineras av 
socialförvaltningen. Syftet är att tidigt uppmärksamma unga mellan 10–16 år som finns i riskzon 
för normbrytande beteende och kriminalitet. Målet är att barn och unga i kommunen ska ha en 
fungerande skolgång och leva ett liv fritt från kriminalitet och droger. Arbetssättet bygger på en 
tydlig struktur och att vårdnadshavare ger sitt samtycke till ”myndighetssamverkan” för den 
ungas bästa. I SSPF upprättar aktörerna gemensamma åtgärdsplaner för den enskilda som följs 
upp gemensamt. Då arbetet endast kommit igång finns ingen uppföljning att återkoppla. 
 
I anslutning till presentationen lyfter gymnasieförbundet behovet av förbättringar vad gäller 
överlämning mellan grundskola och gymnasieskolan, särskilt för de elever som har behövt 
insatser utöver inlärningsmässigt stöd under skoltiden. 
 
Den 8 september bjuder Länsstyrelsen in till ett kompetenshöjande tillfälle med professor Henrik 
Andershed med fokus på insatser för unga i riskzon för normbrytande beteende bl.a. kommer 
erfarenheter och slutsatser av SSPF att redovisas. 
 
Informationen läggs till handlingarna och presentationen bifogas protokollet. 
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§10 Dialog sommarlovsplanering 
Håkan Roupé 
Till sommaren 2022 kommer Mötesplatserna som verksamheten Trygghet och säkerhet har i 
uppdrag att etablera i Berga, Norrliden och Oxhagen att vara drift och förhoppningen är att dessa 
ska kunna erbjuda aktiviteter i samverkan med föreningslivet under sommarlovet.  
Planering för sommaren pågår i aktuella verksamheter, Ung i Kalmar planerar bl.a. för 
verksamhet på Getterö, socialtjänsten utökar fältverksamheten med 1 medarbetare, i Södermöre 
planeras för sommarlovsaktiviteter i Ljungbyholm mm. 
 
Laget runt: 
Serviceförvaltningen: 
Belysningsfrågorna är prioriterade och förvaltningen tar ett krafttag med ”Missing Lights”, 
parallellt med detta arbetas med nedskräpning, röjning och klottersanering. Fortsätter också 
arbetet med säkra skolor utifrån larm- och skyddspolicyn. 
 
Socialförvaltningen:  
Ser över förebyggandeteamets uppdrag, utökar den verksamheten med 1 resurs, vilket kommer 
att påverka kapaciteten redan i sommar. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen: 
Nämnden har i enighet tagit steg mot en mer blandad bebyggelse i Snurrom, genom att godkänna 
en detaljplan för lägre bebyggelse. Samrådet för plan för nytt stadsdelscentrum i Norrliden är 
avslutat. 
 
Södermöre: 
Trygghetsvandringar i skolan och skolmiljön har genomförts. Det finns utmaningar i 
Ljungbyholm och maa. det ska trygghetsvandringar med invånare i ett brett perspektiv 
genomföras. Numera möjligt att cykla mellan Harby och Ljungbyholm och arbetet med säkra 
cykelvägar utanför tätorter fortsätter. 
Skola och fritidsgården planerar sommarlovsaktiviteter  
 
Kalmarsunds Gymnasieförbund: 
Samtliga entréer till förbundets skolor är numera låsta. Mentorerna genomgår utbildning i 
programmet Mentors in violence prevention (MVP) samt Skolverkets kurs om hedersrelaterat 
våld. Inom ANDTS-området har förbundet en koordinator som ska stödja rektorer och skolorna 
i deras arbete. Analys av LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) genomförs. 
 
Kalmarhem: 
Analyserar situationen i kvarteret Månstenen i Oxhagen som är hårt drabbat av tillgreppsbrott.  
Bolaget byter ut alla lås till digitala lås. En trygghetsstrategi har arbetats fram med utgångspunkt i 
Tryggare Sveriges 9-punktsprogram i BoTryggt 2030. 
Genomför bakgrundskontroller för ev. kunder i samband med uthyrning. 
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Företagarna: Ingen information att bidra med. Den information organisationen har förmedlat 
från lokala brå har mött positiva reaktioner från näringslivets företrädare. Företagarna Kalmar - 
Nybro stödjer arbetet med sms-livräddare.  
 
Utbildningsförvaltningen: 
Sommarlovsplaneringen pågår.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Fritidsledare har genomgått utbildningar till ANDTS-coacher och förstärkt kompetensen inom 
hedersrelaterat våld. I samverkan med Tallhagsskolan finns medarbetare från Ung i Kalmar i 
skolan 2–3 dagar i veckan. 
Planerar för Fullt Ös, Valborgsmässohelgen. 
 
Kalmar City: 
Genomförs så mycket inom området, lokala brå behöver kommunicera och informera om allt 
som görs. Kalmar City utgör gärna en arena för informationsspridning till både handeln och 
fastighetsägare. 
 
Informationen läggs till handlingarna 
 
§ 11 Övriga frågor 
Polisen informerar att de vänt sig till Länsstyrelsen för att få igång myndighetssamverkan i 
Norrliden. Kalmar kommun ingår också i arbetet. Ett första strategiskt möte på chefsnivå är 
planerat till 6 april. 
 
Fram till nästa mandatperiod som innebär nytt reglemente för lokala brå deltar Kalmarhem och 
Företagarna Kalmar-Nybro som adjungerande ledamöter. Enligt tidigare beslut i brå ska de from 
2023 erhålla ordinarie plats. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
§ 12 
Ordförande avslutar mötet 
Ordförande Dzenita Abaza avslutar dagens möte.  
Nästa möte är 20 april kl. 13.00-15.30  
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Niko Kalcidis, kommunpolis i Kalmar

Lägesbild – EST Kalmar



2
2022-02-15

0 50 100 150

Övriga

Våldsbrott

Skadegörelse

Tillgrepp

Narkotika

Anmälda brott vecka 1-7

Totalt: 262 brott



3
2022-02-15

0 10 20 30 40

Berga/Funkabo

Norrliden

Oxhagen

Totalt

Övriga

Narkotika

Tillgrepp

Skadegörelse

Våldbrott



4
2022-02-15

Problembild

• Generella samlade lägesbilden i Kalmar – grönt läge med 

färre antal anmälda brott

• Fokus på Norrliden – varit lugnt, men förra veckans mord har 

skapat oro.

• Etablering av kriminella gäng.

• Brott mot äldre – bf-insats på gång.
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Framåt

• Bygdegårdar har uppmärksammat på att ungdomar vill boka 

för fester.

• Valår – opinionsyttringar och aktioner riktat mot olika 

verksamheter

• Krogliv utan restriktioner



2022-03-18

Utveckling av Råd och stöd

och tidiga insatser



Ny enhet inom område barn och familj 
på socialförvaltningen 

Råd och 

stödenheten

• Tillsammans för 

barnen

• Råd och stödsamtal



Bakgrund

Uppdrag från ordföranden i 

• Socialnämnden

• Utbildningsnämnden

Tillsammans för barnen



– samverkan mellan skola/elevhälsa, socialtjänst och hälso- och sjukvård

2018-2023

Ingår idag i nationellt 

utvecklingsarbete (TSI)





Vad är TSI?

Perspektivskifte
från 

samverkan mellan verksamheter
till 

samordnade insatser med barnet i fokus



TSI i länet



Tillsammans för barnen

Mål:

Fler elever ska klara sin skolgång

Ca 15% av eleverna i 
Kalmar kommun lämnar årskurs 9 
utan gymnasiebehörighet.

En tredjedel av dem gör det bland 
annat på grund av olika typer av 
omfattande sociala problem. 

En än närmare samverkan 
behövs mellan skola, regionen 
och socialtjänst



• Var 14:e dag träffas rektor 
och representant från 
socialtjänstens insatser samt 
barn och ungdomshälsan för 
att anonymt bolla aktuella 
frågor från skolan

• Socialtjänsten informerar om 
möjliga insatser eller vägar 
att gå för att ge familjen stöd

Tillsammans för barnen



Goda resultat

Pilotskolor

• Funkaboskolan

• Djurängsskolan

Gemensamt mål att alla Kalmars 
grundskolor under 2022 ska få 
bättre tillgång till tidiga insatser 
genom förbättrat samarbete 
mellan skola och socialtjänst



Råd och stödsamtal

1:a linjens socialtjänst, en nära socialtjänst

Ökad tillgänglighet ex kommunens hemsida, fasta
telefontider, chattfunktion



Bild broschyren 



Bakgrund

Kommunstyrelsen har i 
samverkansöverenskommelse med 
Polismyndigheten bestämt att SSPF 
ska implementeras som 
samverkansmodell i arbetet med barn 
och ungdomar som är i riskzonen för 
kriminalitet, droger eller andra 
destruktiva miljöer. 



Samverkan 
mellan: 

• Socialförvaltningen

• Utbildningsförvaltningen

• Kultur och fritidsförvaltningen

• Polisen



SSPF organisationen i Kalmar kommun

• Socialförvaltningen är utsedd att ansvara för att samordna SSPF-arbetet i Kalmar kommun.

• I Kalmar kommun är SSPF-modellen utformad i en styrgrupp, en arbetsgrupp samt en koordinator. 
Styrgruppen leds av socialförvaltningens verksamhetschef.



Syfte och mål

• Syftet med samverkan är att tidigt
uppmärksamma unga mellan 10 och 16 år, 
som riskerar att hamna i riskzon för 
normbrytande beteenden och kriminalitet. 
Tillsammans med vårdnadshavare, ungdom 
och andra samverkansaktörer samarbetar vi 
för att bidra till en positiv utveckling för en 
ungdom som det finns tidig oro kring. 

• Målet är att ungdomar i kommunen ska ha 
en fungerande skolgång och leva ett liv fritt 
från kriminalitet och droger.



Oron kan vara:

• Hög frånvaro i skolan 

• Utåtagerande beteende  

• Kriminella handlingar  

• Oro kring kamratrelationer  

• Bruk av alkohol och/eller droger 

• Oro för att ungdomen utsätter sig för risker eller rör sig i 
olämpliga miljöer



SSPF i 
praktiken 

Konsultera koordinator/Intresseanmälan 

Samtycke inhämtas

Koordinator kontaktar vårdnadshavare och 
tillsammans planeras nätverksmötet. 

Möjligheten finns att bjuda in andra som kan 
bidra, till exempel anhöriga eller andra 
professioner. 



Nätverksmötet

Syftet med nätverksmötet är att få en 
bild av den unges situation och 
tillsammans med familjen komma 
fram till vilket stöd som kan bli 
aktuellt.

Åtagandeplan utformas

- Mål, delmål, tidsplan, vem ansvarar 
för vad. 



Exempel på 
stödinsatser

Stöd till vårdnadshavare

Stöd till barnet/ungdomen 

Stöd från skolan

Samarbete vid brott

Hjälp att hitta en fritidsaktivitet



Skola:

Anpassad studiegång

Mentorsstöd

Kuratorssamtal

Läxhjälp

Socialtjänst:

Kontaktperson

Drogtester

Föräldrastödjande insats

Öppenvård

Polis:

Stödjande kontakt

Uppsökande

Drogtest

Fritid:

Aktiviteter genom 
fritidsgård

Stödkontakt via förening



Utvärdering

• Enkät för utvärdering till 
vårdnadshavare, ungdom och 
samverkanspartner. 



Kontaktuppgifter till Kalmar kommuns SSPF-koordinator: 

Karin Kangefjärd Telefon: 0480-45 00 00 (växel) 

Mer information finns på Kalmar kommuns hemsida, kalmar.se/ssp

Informationen finns på olika språk. 



Melker Labory
Enheten för social hållbarhet

Länsstyrelsen Kalmar län

Samordnare 

brottsförebyggande arbete



Ökar vuxnas närvaro tryggheten?

Myndigheten BRÅ beviljat 400 000 kr för utvärdering av 

vuxenvandring som brottsförebyggande och trygghetsskapande 

insats. Länsstyrelsen Kalmar län, Hälsohögskolan Jönköping 

och sju kommuner i Kalmar län samverkar. 

Syftet med undersökningen att utvärdera om insatsen 

vuxenvandring dels genomförs som det är avsett, dels leder till 

ökad trygghet och minskad ungdomsbrottslighet. 



Ett unikt projekt x2

Liknande utvärdering aldrig gjorts innan. Nationell 

angelägenhet. Många kommuner använder denna typ av 

insats, men vi vet lite eller inget om effekterna. 

En utvärdering av sju olika insatser har aldrig beviljats medel 

innan av BRÅ. Ger förhoppningsvis unik bredd. Allt från de 

enklaste formerna av vuxenvandring till de mer uppstyrda finns 

med.



”Ansvarsområden”

K
Kommun(er)

Medsökandes

Design

Ansökan

Författa

Presentera resultat

Underlag för ekonomisk redovisning

Medsökandes

Empiriskt material som 

t.ex.

- Dokument

- Intervjuer

- Enkät

Huvudsökandes

Kontakt BRÅ

Samverkan

Ansökan

Praktiskt bistå som t.ex.

- Kontakter

- Bolla upplägg

- Kommentera utkast

Återrapportering BRÅ

Beviljar medel för 

utvärdering eller 

uppföljning till 

organisation som utfört 

en brottsförebyggande 

insats. 



Tidslinje
Huvudansvar i 

processen
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