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Kommunstyrelsen

Samverkansavtal med gemensamma
medborgarlöften mellan Kalmar kommun och
polismyndigheten region syd/lokalpolisområde
Kalmar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till samverkansavtal och gemensamma
medborgarlöften mellan Kalmar kommun och polismyndigheten region
syd/lokalpolisområde Kalmar.
Bakgrund
Ett av kommunens viktigaste uppdrag är att bidra till att Kalmars invånare
känner sig trygga och säkra i vardagen. 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, och inte minst i arbetet för att Kalmars stadskärna ska
utses till årets stadskärna under innevarande mandatperiod. För att öka
tryggheten och minska brottsligheten krävs samverkan mellan olika aktörer inte
minst med polisen.
Kalmar kommun har sedan många år en formaliserad samverkan med polisen,
vilken reglerats genom en överenskommelse om samverkan. Överenskommelsen har innehållit områden för samverkan men även operativa insatser
för parterna. Den senaste överenskommelsen ingicks 2013 och omfattade
insatser mot narkotika, rattfylleri- och drograttfylleri. Avtalet löpte på ett år och
har därefter förlängts av parterna.
Sedan den 1 januari 2015 har Sverige en nationell polismyndighet. I den nya
styrningen av svensk polis ska medborgaren vara i centrum och man strävar
efter att den lokala polisen tillsammans med kommunen avger medborgarlöften för ökad trygghet och minskad brottslighet i kommunen.
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KS 2016/0688
Förslag till lokalt samverkansavtal med gemensamma medborgarlöften har
utarbetats i samverkan mellan Kalmar kommun och lokalpolisområde Kalmar
under våren 2016.
Parterna har utifrån organisationernas förutsättningar och styrning samlat in
och analyserat olika underlag ex. trygghetsundersökning, brottsstatistik,
välfärdsbokslut, alkohol- och drogundersökningar samt genomfört ett stort
antal medborgar- och medarbetardialoger. Syftet har varit att identifiera
problemområden för att kunna göra en prioritering av samverkansområden
och insatser.
Förslag till lokalt samverkansavtal löper från och med 2016-10-01 till och med
2020-09-30 och reglerar formerna för samverkan samt att parterna utöver
gemensamma medborgarlöften ska samverka inom våldsbejakande extremism
och ANDT-frågor (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak). Genom avtalet
binds inga specifika finansiella resurser.
Parterna ska i enligt avtalet upprätta gemensamma medborgarlöften och årliga
aktivitetsplaner för dessa och för prioriterade områden där ansvar,
genomförande och uppföljning ska framgå.
Förslag till medborgarlöften för 2016-2017:
•
•

Skapa en tryggare stadskärna
Minska antalet bostadsinbrott

Insatser som ska genomföras för att uppnå löftena:
•
•
•
•
•
•
•

Kontinuerlig samverkan mellan polis, kommun och Kalmar City i syfte
att motverka otrygghet, ofredanden, stölder och andra
ordningsstörningar.
Hög vuxennärvaro genom nattvandring och polisiär synlighet, helger
och särskilda riskkvällar för unga vuxna.
Genomföra minst en trygghetsvandring i stadskärnan med syfte att öka
tryggheten med fokus på belysning, rensning av buskage och åtgärder
som försvårarar cykelstölder.
Fortsätta det långsiktiga arbetet med ANDT-frågor kopplat till
stadskärnans offentliga miljö.
Gemensamt, genom räddningstjänst och polis utveckla och stärka
arbetet med grannssamverkan och tryggare boende.
Förbättra dialogen med fastighetsägare om förebyggande insatser
Genom olika forum hålla kommunens medborgare informerade om
förebyggande åtgärder och trygghetsfrågor
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Avtal mellan Kalmar kommun (org.nr 212000-0746), Box 611, 391 26 Kalmar och
Polismyndigheten, region Syd/ lokalpolisområde Kalmar (org.nr 202100-0076), Box
923, 391 29 Kalmar.
Avtalet reglerar villkor och förutsättningar för samverkan i Kalmar kommun.
All samverkan mellan parterna ska ske inom ramen för gällande lagstiftning och inom
respektive parts ansvarsområde.

Avtalet löper från och med 2016-10-01 till och med 2020-09-30. Avtalet kan förlängas
med fyra (4) år i taget efter samråd mellan parterna. Samråd ska ha skett senast sex
(6) månader före avtalets utgång.

Syftet med samverkan är att parterna, mot den lokala problembilden, gemensamt ska
utveckla och stärka den verksamhet som berör båda parternas ansvarsområde.
Parterna ska därmed samordna sina resurser genom att skapa effektiva och enhetliga
samverkansstrukturer och konkretisera sina åtaganden utifrån sina respektive
ansvarsområden.
Målet med samverkan är minskad brottslighet och ökad trygghet i alla delar av Kalmar
kommun.

Parterna ska organisera samverkan genom att ha forum för att behandla strategiska
respektive operativa frågor. Samverkansforumet ska ägas gemensamt av parterna.
Utsedda representanter i samverkansforum ska ha mandat eller delegation att förfoga
över de frågor som avhandlas, de beslut som fattas och den resurs som erfordras med
andledning av fattade beslut. Parterna ska utse funktion som handhar beredning till och
samverkan mellan samverkansforum. Parterna ska även avsätta tillräcklig resurs för
funktionens uppdrag.
Under avtalsperioden 2016-2020 kommer samverkan att ske genom lokala
brottsförebyggande rådet.

Parterna ska kartlägga den lokala problembilden i Kalmar kommun. Den lokala
problembilden ska utgå från analyser av statistiska underlag och
trygghetsundersökningar, medborgarperspektiv och medarbetarperspektiv genom
utförda dialoger.
Utifrån den lokala problembilden ska parterna med beaktande av parternas
verksamhetsplaner samt nationella strategiska mål rörande insatser mot
våldsbejakande extremism, ANDT-frågor (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak) och
Polisens särskilda uppdrag, upprätta gemensamma medborgarlöften.

Parterna ska upprätta gemensamma årliga aktivitetsplaner för respektive prioriterat
samverkansområde. Av aktivitetsplanerna ska framgå vem som är ansvarig, tiden för
genomförandet, hur uppföljning ska ske och respektive parts åtagande samt eventuell
finansiering.

Parternas kommunikationsfunktioner ska tillsammans utforma en kommunikationsplan.
Ansvarig för genomförande av aktivitetsplan är även ansvarig för att kommunikation
sker i enlighet med kommunikationsplanen.

Parterna finansierar sina egna lönekostnader samt kostnader som hänförs till den egna
personalen.
Genom avtalet binds inga specifika resurser.

Eventuella ändringar och tillägg till avtalet ska avfattas skriftligen och undertecknas av
parterna för att äga giltighet.

Det ankommer på respektive part att till den andra parten lämna information om
händelse eller åtgärder i den verksamhet som omfattas av avtalet om dessa händelser
kan antas ha väsentlig betydelse för avtalet. Information enligt denna bestämmelse ska
delges den andra partens kontaktperson så snart det är möjligt.

Part får påkalla omförhandling av avtalet om ändrade förhållanden gör att
avtalsbestämmelserna väsentligen motverkar parternas gemensamma syfte med
avtalet. Anmälan om omförhandling ska ske så snart det åberopade förhållandet blir
känt för den part som åberopar omförhandlingsrätten och befriar ej part från skyldighet
att fullgöra berörd avtalsförpliktelse intill dess att eventuell överenskommelse om
ändring träffas.

Part har rätt att omedelbart begära utträde ur avtalet om den andra parten väsentligen
åsidosätter sina avtalsenliga förpliktelser enligt avtalet och dessutom inte vidtar rättelse
inom fjorton (14) dagar efter skriftlig begäran.

Tvist med anledning av avtalet ska i första hand lösas i sämja mellan parterna. I andra
hand ska tvisten avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

Avtalet har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt.
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Lokalpolisområdeschef Kalmar

Vi vill veta...
... om du har synpunkter, tips och idéer kring hur vi ska
kunna skapa en tryggare stadskärna och minska antalet
bostadsinbrott. Välkommen att höra av dig till din
kommunpolis eller till Kalmar kommun.
Kontakta:
Lotta Petersson, kommunpolis
Telefon: 010-562 36 72
E-post: lotta.petersson@polisen.se
Ann-Sofie Lagercrantz, strateg Kalmar kommun
Telefon: 0480-45 01 63
E-post: ann-sofie.lagercrantz@kalmar.se

Medborgarlöften
i Kalmar 2016-2017
• Skapa en tryggare stadskärna
• Minska antalet bostadsinbrott

Fo

Vi lyssnar...

Vi lovar...

Under våren har ett flertal medborgardialoger genomförts
med främst ungdomar och unga vuxna. De har berättat att
de upplever en otrygghet i den centrala stadskärnan, särskilt
nämns Centralstationen, Larmtorget och olika köpcentrum.

Det här ska vi göra:

Känslan av otrygghet har även synts i den trygghetsmätning
som redovisats under våren. Där ökar också oron över att
utsättas för bostadsinbrott, något som rimmar med att det
faktiska antalet anmälningar om bostadsinbrott blivit fler.
Kalmar kommun och Polisen har utifrån det kommit överens
om följande medborgarlöften för 2016-2017:
• Skapa en tryggare stadskärna
• Minska antalet bostadsinbrott

•

Kontinuerlig samverkan mellan polisen, kommunen och
Kalmar City i syfte att motverka otrygghet, ofredanden,
stölder och andra ordningsstörningar.

•

Hög vuxennärvaro genom nattvandring och polisiär synlighet,
helger och särskilda riskkvällar för unga vuxna.

•

Genomföra minst en trygghetsvandring i stadskärnan med
syfte att öka tryggheten med fokus på belysning, rensning
av buskage och åtgärder som försvårar cykelstölder.

•

Fortsätta det långsiktiga arbetet med ANDT-frågorna
kopplade till stadskärnans offentliga miljö. Genom utbildning,
information och tillsyn ska vi tillsammans jobba med aktuella
problembilder. (ANDT = alkohol, narkotika, doping och tobak)

•

Gemensamt, genom räddningstjänst och polis, utveckla och
stärka arbetet med grannsamverkan och tryggare boende.

•

Förbättra dialogen med fastighetsägare om förebyggande
insatser.

•

Genom olika forum hålla kommunens medborgare
informerade om förebyggande åtgärder och trygghetsfrågor.

