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Svar på motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - 
omlokalisera delar av kommunens förvaltning 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om att omlokalisera delar av 
kommunens förvaltning. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 
 

Bakgrund 
Carl-Henrik Sölvinger (L) har kommit in med en motion om att omlokalisera 
delar av kommunens förvaltning till lämplig kommun- eller stadsdel i 
trygghetsskapande syfte. 
 
Motionären skriver också att arbetsställen skapar kommers, anställda behöver 
göra ärenden och äta lunch. En flytt kan innebära en upprustning av befintliga 
lokaler och dess närområde. Inte minst är kommunal närvaro viktig för att 
markera att hela Kalmar ska leva. 
 
Polisens trygghetsundersökning för Kalmar kommun visar att områden med 
lägst upplevd trygghet ligger inom Kalmar tätort. Vid en analys av antalet 
arbetstillfällen per område och resultatet av trygghetsundersökningen så syns 
inget samband mellan antal arbetstillfällen och upplevd trygghet. Fler 
arbetstillfällen visar inte på en ökad upplevd trygghet. 
 
Lokaliseringen av de kommunala arbetsplatserna sker utifrån verksamhetens 
behov. Större delen, cirka 75 procent, av de kommunala arbetstillfällena är 
lokaliserade utanför Kalmar centrum. Om vi definierar centrum som 
Kvarnholmen, Malmen, Norrgård och Varvsholmen så arbetar där cirka 1300 
personer av de som arbetar i kommunal förvaltning. Övriga cirka 3800 
personer arbetar utanför centrum.  
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Trots statistiken så inriktas Kalmar kommuns arbete för tryggare miljöer på att 
i samhällsplaneringen skapa en varierad sammansättning av bostäder, 
arbetstillfällen, handel och aktiviteter. Människor i rörelse och ett områdes 
balans mellan ålder, kön, etnicitet och socioekonomi skapar trygghet. Arbetet 
med att skapa trygga miljöer pågår främst inom fysisk planering samt inom det 
lokala brottsförebyggande rådet. 
 
Kalmar kommun har fått förfrågan från stiftelsen Trygga Sverige om att delta i 
arbetet med BoTryggt 2030. Resultatet ska bli en handbok för 
brottsförebyggande och trygghetsskapande i bostäder och bostadsområden. 
Tidigare handböcker har utvecklats i samverkan med Polismyndigheten i 
Stockholms län samt forskare från Kungliga Tekniska Högskolan och från 
Chalmers.  
 
Vi deltar dessutom i ett nätverk om säkra platser tillsammans med Kungliga 
Tekniska Högskolan. Säkraplatser är ett nylanserat tvärvetenskapligt nätverk 
tänkt att fungera som en nationell resurs för de som arbetar för att göra miljöer 
säkrare, tryggare och mer inkluderande. 
 
Motionärens tankegångar och resultatet av ovanstående arbete ska tas tillvara 
inom den fysiska planeringen och i det löpande arbetet med planering av 
verksamhetens behov av lokaler, genom att alltid pröva den geografiska 
placeringen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 april 2017, § 42 att remittera 
ärendet till Kalmar kommuns lokala brottsförebyggande råd (Kalmar BRÅ).  
 
Brottsförebyggande Rådet behandlade motionen vid sammanträdet den 30 maj 
2017. Rådet ger samstämmigt stöd till de överväganden som framkommer i 
kommunledningskontorets förslag och delar kontorets bedömning. Utifrån 
lokala brottsförebyggande rådets perspektiv är det oerhört angeläget trygghets- 
och brottsförebyggande aspekter och behov tillvaratas inte minst i den fysiska 
planeringen och i arbetet med planering av verksamheters behov av lokaler. 
 
 
 
Anders Saur  
verksamhetsutvecklare  
Bilagor: 
Motion 
Protokollsutdrag från Brottsförebyggande Rådet 
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UTDRAG 
 
Sammanträdesdatum 
2017-05-30 

 
Kalmars lokala brottsförebyggande råd 
 

 
 
 

§ 19 

Motion, omlokalisera delar av kommunens förvalt-
ningar till lämplig kommun- eller stadsdel i trygghets-
skapande syfte 

Kalmar kommuns lokala brottsförebyggande råd har ombetts att inkomma 
med synpunkter på förslag att omlokalisera delar av kommunens förvaltning i 
trygghetsskapande syfte.  

Då rådets ordförande vid sammanträdet också är motionsställaren, lämnade 
denne sammanträdet som i det aktuella ärendet istället leddes av social-
nämndens ordförande Roger Holmberg. 

Beslut 
Rådet ger samstämmigt stöd till de överväganden som framkommer i Anders 
Saurs tjänsteskrivelse, och delar dennes bedömning. Utifrån lokala brotts-
förebyggande rådets perspektiv är det oerhört angeläget trygghets- och 
brottsförebyggande aspekter och behov tillvaratas inte minst i den fysiska 
planeringen och i arbetet med planering av verksamheters behov av lokaler.  

 

 
 

Sekreterare 
Yvonne Jenssen 
 

Justeras 
 
Roger Holmberg Lisa Jalmander 
Ordförande under § 19  
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Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) 

Omlokalisera delar av kommunens förvaltning 

I beslutsunderlaget till det samverkansavtal som undertecknades av Kalmar kommun och Polisen 
i augusti 2016 står följande att finna: 
 
“De som bor, vistas och verkar i Kalmar ska uppleva kommunen attraktiv och känna sig trygga. 
Kalmar ska därför vara landets tryggaste residenskommun. Trygghet är inte bara ett mål i sig utan 
också en faktor som spelar stor roll för våra förutsättningar att vara en växande och attraktiv 
kommun…” 
 
Det finns närliggande exempel på där flytt av kommunala förvaltningar har haft effekter på 
tryggheten i en stadsdel. I Karlskrona flyttade 125 anställda 2012 till Kungsmarken och i 
trygghetsmätning 2015 upplevs stadsdelen som tryggare än någonsin. Detta beror naturligtvis inte 
bara på utlokaliseringen utan även på ett gediget trygghetsskapande lokalt arbete.  
 
Dock står det klart att en omlokalisering kan medföra många positiva aspekter för en stadsdel. 
Arbetsställen skapar kommers, anställda behöver göra ärenden och äta lunch. En flytt kan 
innebära en upprustning av befintliga lokaler och dess närområde. Inte minst är kommunal 
närvaro viktig för att markera att hela Kalmar ska leva. Beroende på vilka delar av förvaltningen 
man flyttar kommer funktioner närmare medborgaren. Sannolikt borde också en flytt från 
centrum ge lägre hyresnivåer och bättre tillgång till parkering för våra anställda och besökare.     
 
I kommunens pågående lokalplanering skulle jag vilja att man också undersökte möjligheten att 
placera delar av förvaltningarna utanför stadskärnan. 
 

Med anledning av ovanstående yrkar jag: 
 
Att kommunfullmäktige ger kommunledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheten att 
omlokalisera delar av kommunens förvaltningar till lämplig kommun- eller stadsdel i 
trygghetsskapande syfte. 
 
 
 
 
Carl-Henrik Sölvinger (L) 
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