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§ 1 
Inledning 
Ordförande Dzenita Abaza hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. En 
presentationsrunda görs där alla deltagare presenterar sig vid namn och roll.   
 
§ 2 
Val av justerare 
Ann-Charlotte Hedström, Socialförvaltningen, utses att justera mötesprotokollet. 
 
§ 3 
Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs. Inga punkter under övrigt.  
 
§ 4 
Polisens lägesbild 
Niko Kalcidis, Kommunpolis  
Punkten inleds med en presentation av antalet polisanmälda brott i Kalmar kommun sedan 
januari 2022. Det betonas att narkotikabrott ofta är så kallade egeninitierade ärenden av polisen. 
Det gör att den grafen ofta påvisar hur aktiva polisen varit snarar än om antalet narkotikabrott i 
sig ökat eller minskat. Kalmar sticker ut lite gällande tillgreppsbrott. Något Kalmar även gjort 
tidigare. Antalet våldsbrott är relativt lågt om man bortser från skjutningarna under våren 2022. 
 
Bild från presentationen: 
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Den sammanvägda lägesbild från EST perioden juni till september 2022 presenteras. Lägesbilden 
på övergripande nivå påvisar att det varit rätt lugnt en längre period. Sedan finns vissa undantag. 
Malmen är ett område där EST-gruppen just nu kan se att det händer lite mer. Sedan finns det en 
del motorburen problematik i kommunen. Bland annat handlar det om ungdomar som samlas i 
Ljungbyholm dit även ungdomar från andra delar av kommunen tar sig. Snurrom har varit ett 
område som diskuterats tidigare. Bedömningen görs att det lugnat ner sig där. Antalet 
polisanmälningar har minskat och även den polisiära närvaron. 
 
Bild från presentationen: 
 

 
 
 
Polisens egen lägesbild är att det varit en lugn sommar. Det som stuckit ut är några händelser 
med skadegörelse. Det var få brott knutna till stadsfesten. Paludans besök var lugnt ur ett 
polisiärt perspektiv. Det har även varit lugnt gällande konfliktsituationen kopplat till vårens 
skjutningar. Samtidigt fortgår det arbetet och det prioriteras av polisen. Bland annat fokuserar 
polisen eventuella nyrekryteringar. Vikten av att delge polisen eventuella signaler och iakttagelser 
betonades. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 5 
Kalmar kommuns lägesbild  
Respektive förvaltning 
Respektive förvaltning/enhet svarar på frågorna om hur sommaren blev, var de befinner sig nu 
och vilka deras tankar och prioriteringar är gällande höstens arbete i ett brottsförebyggande och 
trygghetsskapande perspektiv. 
 
Enheten Trygghet och säkerhet, föredras av Håkan Roupé, lyfter fram att sommaren blev 
betydligt lugnare än förväntat och att alla tre mötesplatserna nu är invigda. Om arbetet just nu 
lyfts det fram att den oroliga samtiden med krig i Europa och ekonomisk konjunkturnedgång kan 
påverka den allmänna tryggheten. Vidare finns det tendenser till oro bland ungdomar generellt i 
kommunen. Dock är det svårt att säga exakt vad detta handlar om. Det finns även tendenser till 
oro på Malmen och centralstationen/Baronen. Här kan det eventuellt finnas narkotika med i 
bilden. Höstens arbete handlar mycket om att skapa struktur kopplat till den eventuellt nya lagen 
om att kommuner ska ha ett brottsförebyggande lagstadgat ansvar, ta fram 
kommunikationsplan(er), göra lägesbild(er), arbeta fram nya medborgalöften och att arbeta mot 
nyrekryteringar till kriminella grupperingar. Det kommer att göras en digital trygghetsmätning i 
november med fokus Norrliden, Berga, Funkabo och Oxhagen. Enheten kommer också att 
samverka med Linnéuniversitetet för att stärka kommunens trygghets- och brottsförebyggande 
arbete.  
 
Socialförvaltningen, föredras av Ann-Charlotte Hedström, finner också att sommaren varit lugn. 
De har haft ett pågående arbete med extra resurser och socialförvaltning har i sitt 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete fokuserat fältarbete under sommaren. Framför 
allt har förvaltningen arbetat mot Norrliden vilket å andra sidan gjort att de upplevt att de blivit 
mer frånvarande i Lindsdal. Just nu pågår ett arbete med uppstart av nya arbetsmodeller. 
Förvaltningen arbetar också med att rekrytera personal. Höstens arbete handlar mycket om 
omställning. Kalmar kommun ska ha en hållbar och nära socialtjänst med ett förebyggande 
perspektiv.  
 
Kalmarsunds gymnasieförbund, föredras av Mats-Peter Krantz, beskriver en skolstart som 
överlag varit bra. En större incident i början av terminen på Lars Kagg skolan och även en 
mindre brand i en container utan för byggnaden Storken. Tyvärr finns det ett antal elever i årkurs 
ett som ”stökar” en del. Just nu arbetar förbundet med att implementera en applikation som rör 
inrymning och utrymning. Förbundet arbetar också med att behålla det lugn som de fått till efter 
terminsstarten och de stökigheter som uppstått. Budgetarbete pågår och där kommer 
trygghetsfrågorna på olika sätt att bli synliga och prioriteras. Höstens arbete rymmer en hel del 
aktiviteter med bland annat fortsatt satsning på arbetet med MVP, ANDTS-arbete på samtliga 
skolenheter, fortsättning och vidareutveckling av konceptet med kampanjvecka och att samtliga 
skolor ska ta fram en likabehandlingsplan som fokuserar på deras förebyggande arbete där bland 
annat trygghet ingår.  
 
Kultur och fritid, föredras av Linda Almqvist Dohrnér, beskriver även de en bra sommar som 
upplevts som lugn. En tråkig händelse inledde sommaren när en byggnad vid Långviken brändes 
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ner. Just nu håller kulturskolan på att se över sitt kursutbud och kartlägger var de finns 
närvarande. Vaktmästarorganisationen upplever att hösten har börjat ganska bra, men att 
Gröndalshallen och sportcenter haft en del skadegörelse. Biblioteket rapporterar störningar i KIA 
och gör polisanmälningar om sådana situationer uppstår. För närvarande upplever de en del 
”stökigheter”. Ung i Kalmar har stort tryck med många nya besökare i de flesta verksamheterna. 
Fortfarande råder dock viss oro i Norrliden för att släppa i väg sina barn kvällstid till 
fritidsgården. Det har tillkommit 11 nya medarbetare vilket gör att Ung i Kalmar arbetar med att 
tydliggöra sina rutiner. Gällande höstens arbete kommer kulturskolan satsar på att vara ännu mer 
närvarande i både ytterområden och områden med socioekonomiska utmaningar. 
Vaktmästarorganisationen är lite oroliga för sportcenter nu när mörkret faller. De ser gärna att 
ordningsvakterna tar en runda hos dem ibland. Bibliotekets tankar för hösten är att arbeta vidare 
med KIA och att föra diskussioner om allt från placering av elsparkcyklar till ordningsregler för 
att stärka sitt arbete. Ung i Kalmars prioriterar arbetet med att säkerställa att all ny och gammal 
personal kan och förstår de rutiner och aktiviteter som finns för att skapa en trygg verksamhet 
för både dem själva och besökarna. Det finns en numera en koordinator för gruppen 10 till 12 
åringar. Detta för att täcka det glapp som finns i de yngre åldrarna när man ska vara 13 år för att 
vara välkommen till fritidsgårdarna. 
 
Utbildningsförvaltningen, föredras av Anna-Stina Örnerstig, lyfter fram att skolstarten för dem 
överlag var som vanligt. Mycket lugnare start på Tallhagsskolan jämfört med förra året. 
Förvaltningen ser en ganska vanlig höst framför sig. De är med i många nätverk och har rutiner 
och handlingsplaner kopplat till bland annat trygghet. De arbetar med PDV och behovet av att 
hålla frågan levande och att erbjuda utbildningsinsatser. Unikum diskuteras som ett sätt att nå 
vårdnadshavare och här ser utbildningsförvaltningen att de kan vara behjälpliga. 
 
Serviceförvaltningen, föredras av Madeleine André, ser tillbaka på sommaren och konstaterar att 
den blev lugnare än väntat. Det har varit en del evenemang och Serviceförvaltningen har därför 
upplevt en ökad nedskräpning. De har haft två större incidenter med glaskross på 
Kalmarsundsskolan och Lindsskolan. Arbetet just nu och under hösten handlar bland annat om 
siktröjning på motionsspår och cykelvägar, klottersanering som alltid pågår dagligen och året om, 
Missing lights samt ordinarie belysning, renhållning i naturen, ta bort farliga träd, underhåll och 
besiktningar av lekplatser, kontroll av badbryggor, stegar och livräddningsutrustning som också 
sker året om, översyn av nuvarande kameraövervakning ihop med TLC, översyn 
trygghetsbelysning skolgårdar, fortsatt medverkan av EST funktionen i Norrliden och samarbete 
med polisen för att sätta kameror på Kalmarsundsskolan och teatern. 
 
Kalmarhem, föredras av Per Stephani, uppger också att sommar blev bättre än förväntat då de 
hade ett lägre antal allvarliga händelser, störningar och skadegörelser än bolaget räknat med. De 
bedömer att sommarmånaderna var normala sett till antalet inbrott i förråd och olovlig närvaro i 
Kalmarhems fastigheter. Kalmarhems personal har haft en god kontroll och de har upplevde en 
god känsla av trygghet under sommaren. Just nu förstärker Kalmarhem med ytterligare personal 
inom trygghet. De arbetar med att befästa och fortsätta sprida arbetet med att ha 
”trygghetsglasögonen” på sig i alla sammanhang. Gäller både personal och som leverantörer. 
Under hösten förväntar sig Kalmarhem, och det syns redan nu, att gruppen med sena betalare 
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kommer att öka. De ser också tydligt att olovliga andrahandskontrakt och andra oriktiga 
hyresförhållanden blir vanligare. Kalmarhem kommer också att sprida sitt trygghetsarbete till en 
stor del av Kalmars övriga fastighetsbolag. Detta kommer ske i syfte att en större del av 
kommunen skall arbeta trygghetsinriktat och fler invånare skall ha nytta av arbete. 
 
Södermöre kommundelsnämnd, föredras av Melker Labory som fått presentation skickat till sig, 
uppger att sommaren i det stora hela varit lugn. Verksamheten som fritidsgården Hobban har 
haft under sommaren har varit uppskattad. Viss skadegörelse på förskolan Tingshusgården i 
Vassmolösa förekom samt på skolorna i Ljungbyholm. Just nu upplever Södermöre 
kommundelsnämnd att det är oroligt i Ljungbyholm. Detta gäller framför allt på helger. Barn och 
ungdomar från Södermöre och andra orter i kommunen samlas i större gäng i anslutning till 
Södermöres fritidsgård och rör sig sedan i Ljungbyholm som medför skadegörelse och otrevlig 
stämning. Höstens arbete handlar mycket om att fortsätta att arbeta med situationen och 
förebygga/stoppa oroligheterna. Det är ett arbete som drivs tillsammans med fritidsgård, skola, 
vårdnadshavare, fältare, ordningsvakter, polis och enheten trygghet och säkerhet.  
 
Informationen läggs till handlingarna. 
  
§ 6  
Andra närvarande aktörers lägesbild  
Närvarande externa aktörer 
 
Kalmar City, föredras av Lisa Söderholm, fokuserar på att skapa en attraktiv och levande 
stadskärna. Då också trygg. De finner att det är jätteskoj att det varit många evenemang under 
sommaren. Det finns en bra upparbetad samverkan kring detta vilket är positivt. Besöksnivån är 
inte helt åter efter pandemin. Näringslivet påverkas av den ena krisen efter den andra. Svårt med 
ekonomin som i sin tur ger att det finns tomma lokaler i bottenplan. Fastighetsägarna samverkar 
kring detta med mål att skapa en etableringsstrategi. 
 
Länsförsäkringar Kalmar län, föredras av Emma Jonasson, presenterar inledningsvis sin roll och 
funktion kopplat till lokala BRÅ där de representerar försäkringsbolagen. Länsförsäkringar 
Kalmar län finns i hela länet. Länsförsäkringars bank får just nu många samtal från personer som 
har svårt att betala sina lägenhets- eller huslån. Länsförsäkringar lyfter att de ser behov av att 
digitalisera grannsamverkan ytterligare.     

 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
§ 7 
Samverkan med Linnéuniversitet 
Niklas Roth 
Presentation görs av den samverkan som upprättats mellan Kalmar kommun och 
Linnéuniversitetet. Den övergripande målsättningen med projektet är att brottsligheten ska 
minska och tryggheten öka.  
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De konkreta förväntade resultaten är ett förbättrat och utvecklat forskningsläge i Sverige, högre 
kompetens hos viktiga aktörer lokalt, högre kvalitet och större systematik i kommunens arbete 
och hög kvalitet på uppföljningar av insatser och utvecklad användning av trygghetsmätningar. 
För Linnéuniversitets egen del handlar det om att de vid projekttidens slut ska vara på väg att 
etablera en ny kunskapsmiljö på temat trygghet och social hållbarhet.  
 
I presentationen lyfts också andra aktuella forskningsprojekt fram som drivs av CPU (Centrum 
för polisforskning och utvecklig) vid Linnéuniversitetet. Det handlar bland annat om statistiska 
undersökningar om brott och otrygghet, det dödliga våldets utveckling i Sverige, nordiskt 
polissamarbete i gränsregioner, mekanismer bakom våldsamma upplopp och socialtjänstens 
utredningar av hedersproblematik 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
§ 8 
Kommunikation 
Beatrice Andersson och Melker Labory 
Kort presentation görs av det pågående kommunikationsarbete kopplat till kommunens 
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. En kommunikatör, Beatrice Andersson, har 
anställts och hon ska särskilt arbeta med frågan. Arbetet utgår från kommunens 
kommunikationsplansmall där analys görs av varför en kommunikationsinsats behövs, vad som 
görs idag och vilka kommunen önskar kommunicerar med. I arbete ingår även att utarbeta en 
konkret för olika kommunikationsinsatser. Delar av arbetet kommer att ske i samverkan med 
LPO Kalmar enligt den överenskommelse som finns.  
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
§9 Socialförvaltningen med särskilt fokus på SSPF och SIG 
Ann-Charlotte Hedström, Karin Kangefjärd och Elisabet Wolder 
Föredragningen inleds med en övergripande redogörelse av socialförvaltningens arbete utifrån 
det stöd som de ger till barn och familjer. Tre delar är centrala. Förebyggande insatser, tidiga 
insatser och insatser utifrån bedömda behov. Delen om förebyggande insatser handlar bland 
annat om information, uppsökande verksamhet, stöd till andra aktörer och råd och stödsamtal. 
Delen om tidiga insatser handlar om bland annat om att arbeta med barngrupper, 
ungdomsgrupper och föräldragrupper. Här kommer även råd och stödsamtal in och SSPF. 
Insatser utifrån bedömda behov handlar till exempel om familjebehandling, placeringar, 
föräldragruppsstöd och SIG. 
 
Presentation görs av arbetet med SSPF som går framåt. SSPF står för samverkan mellan skola, 
socialtjänst, polis och fritid. Organisationen består av en styrgrupp, en koordinator och en 
arbetsgrupp. Alla skolor i Kalmar är involverade. Syftet med SSPF är att tidigt uppmärksamma 
unga i åldern 10 och 16 år som riskerar att hamna i riskzon för normbrytande beteenden och 
kriminalitet. Målet är att ungdomar i kommunen ska ha en fungerande skolgång, meningsfull 
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fritid och leva ett liv fritt från kriminalitet och droger. Modellen bygger på samtycke av 
vårdnadshavarna till att sekretessen mellan de olika aktörerna kan brytas. 
 
SIG har just kommit i gång. SIG står för sociala insatsgrupper. Syftet med SIG är att stödja 
ungdomar och deras familjer så att individen kan bryta med en kriminell livsstil och/eller lämna 
ett kriminellt nätverk. I ett vidare perspektiv syftar insatsen till att bidra till ökad trygghet och 
säkerhet för de som bor och vistas i Kalmar samt förebygga gängkriminalitet och 
organiserad brottslighet. SIG liksom SSPF bygge på ett samtycke från vårdnadshavarna och/eller 
individen själv. Organisatoriskt består SIG av en styrgrupp, en beredningsgrupp och sedan 
gruppen som utför insatserna. Främst är det en samverkan mellan socialförvaltningen och 
polismyndigheten. Socialförvaltningen svarar för att samordna arbetet i de olika grupperna, välja 
ut vilka som ska ingå i de sociala insatsgrupperna, knyta berörda myndigheter, aktörer och 
organisationer till arbetet, sätta samman den individuella åtgärdsplanen och följa upp att 
åtaganden i dessa genomförs och i de fall det är nödvändigt för att kunna besluta om 
arbetsmetoden är lämplig, göra strukturerade bedömningar av de aktuella individerna. 
Polismyndigheten svarar för att identifiera unga/unga vuxna till SIG, utse ansvarig samordnare 
för SIG-arbetet på lokal nivå och delta på regelbundna träffar i styr-/beredningsgrupp. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
§10 Mötesplatserna 
Louise Agrell 
Presentations görs där mötesplatsernas mål och syfte lyfts fram ihop med kommande aktiviteter. 
Syfte med mötesplatserna är ökad trygghet i Norrliden, Oxhagen och Berga. Trygghet handlar 
mycket om närvaro och att ha nära dialog. Grundtanken är att när människor möts kan idéer och 
kreativitet blomstra upp och respekten och förståelsen för varandra blir större. Alla har samma 
rätt att vara på mötesplatserna. Via mötesplatserna är målet att öka delaktigheten hos invånarna, 
erbjuda aktiviteter, positiva möten och ge en plattform för föreningar och myndigheter att kunna 
erbjuda sina verksamheter ute i områdena. 
 
Exempel på aktiviteter som är igång och kommande är samverkan med föreningar/organisationer 
som har aktiviteter lokalerna, killkvällar, tjejkvällar, språkcafé, socialt stöd, bingo, filmkvällar, 
grupp för kvinnor/ mammor och barn, föräldrastödsgrupper (Cope - för arabisktalande, ABC), 
samverkan med arbetsmarknadsenheten/KAA för ungdomar utan sysselsättning, regelbunden 
besökstid av Råd och stöd (socialtjänsten), FN-dagsfirande tillsammans med Integra -enheten för 
flyktingmottagning och höstlovsaktiviteter. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
§ 11 Övriga frågor 
Inga övriga frågor behandlades.  
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§ 12 
Ordförande avslutar mötet 
Ordförande Dzenita Abaza avslutar mötet.  
Nästa möte hålls 1 december klockan 13.00-16.00. Plats KS-salen Stadshuset. 
 
 
 
 
 
 
 


