
Grannsamverkan i Kalmar kommun 

Nyhetsbrev 
Nr 10 2021-05-26 



Hej allihop 

 
Vi går nu mot sommar och semestertider med allt vad detta innebär. Även i år har vi en 

sommar som starkt präglas av covid19, och man förutspår att det kommer bli en sommar i 

”hemesterns” anda. Under våren och sommaren 2020 pratade man om en nedgång av 

inbrott på grund av att människor till stor del spenderade sin lediga tid hemma. Här i 

Kalmar kommun gick vi tyvärr mot denna trend, med en mindre ökning inbrott i bostad och 

en större ökning av inbrott ur källarförråd och andra biutrymmen. Med detta sagt vill jag 

påminna om vikten av att fortsätta att arbeta för att hålla grannsamverkan aktiv även i 

semestertider, det är då man ser de bästa effekterna av grannsamverkan. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Den uppmärksamme har givetvis noterat att detta är det 10 nyhetsbrevet i ordningen, och  

detta bör självklart firas. 

Därför bjuder jag på jordgubbstårta (i alla fall bilden av en): 

 

  

                                                             

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

Avslutningsvis, inkom gärna med förslag på vad ni vill ha med i dessa nyhetsbrev. Maila till 

grannsamverkan@kalmar.se  

 

 

Jag önskar samtliga en trevlig semester och en  

varm och skön sommar i allmänhet. 

 

// Niko Kalcidis, kommunpolis i Kalmar kommun. 

 

 

 

mailto:grannsamverkan@kalmar.se


Information från Kalmar kommun 

 
Några ord från kommunens nya säkerhetschef: 

Den första januari i år bildades verksamheten Trygghet och säkerhet i Kalmar kommun, 

och den första februari fick jag, Håkan Roupé, förtroendet att bli chef för densamma. Jag 

hade innan detta uppdrag arbetat som polis i Kalmar i tjugo år och dessförinnan några år 

som polis i Stockholm.  

  

Kalmar kommun är i grund och botten en trygg plats att arbeta, bo och växa upp i men det 

är en trygghet som vi tillsammans måste vårda.  

Syftet med Trygghet och säkerhet är bland annat att samordna förvaltningar och 

kommunägda bolag och tillsammans förstärka det redan bra jobb som gjorts inom 

kommunen när det gäller ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. En stor 

del av vårt arbete sker i nära samverkan med bland andra polisen. 

  

Inom verksamheten ryms även kommunens trygghets- och larmcentral, de kommunala 

ordningsvakterna och intern säkerhet kopplat till krisberedskap och civilförsvar samt vår 

brottsförebyggande strateg. 

  

Min erfarenhet är att vi alla behöver samverka och hjälpas åt när det gäller trygghet och 

det är glädjande att se ett stort engagemang från er som bidrar via Grannsamverkan. 

  

Med vänlig hälsning 

Håkan Roupé 

Trygghet och säkerhet 

 

 
 

 

Kommunens vuxenvandrare 

Som en förebyggande åtgärd inför sommaren så har Kalmar kommun återigen valt att 

involvera föreningslivet i Kalmar på vuxenvandring. Detta var ett koncept som kördes 

igång förra sommaren som en respons på den allmänna oron i samhället man pratade om 

i svallvågorna av covid19. Det var väldigt lyckat och uppskattades av både kommun, 

föreningslivet och allmänheten. I år har nio stycken idrottsföreningar nappat på detta, och 

mot en ersättning från kommunen är de ute och vandrar sammanlagt fem kvällar i veckan, 

med start från 13 juni och sommaren ut.  

 

Syftet med dessa vuxenvandrare är att finnas på platser där vuxna och unga befinner sig 

och vara ett trygghetsskapande inslag. De kommer synas genom att bära varselvästar 

med kommunens logga på.  



Anmälda inbrott 2021 
 
Nedan visas antalet begångna inbrott för tiden 1 jan – 25 maj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villainbrotten har skett spritt över kommunen. 6 st inbrott har anmälts i södra 

kommundelen, Ljungbyholm med omnejd. Övriga har skett jämnt över Kalmar tätort. 

 

Lägenhetsinbrott har mestadels skett i Kalmar tätort. Två anmälda inbrott har skett i 

Trekanten, och två i Smedby. 

 

Källarinbrott har skett uteslutande i Kalmar tätort. Majoriteten är i centrala Kalmar, därefter i 

områden med stora lägenhetsbestånd, framförallt i Funkabo och Oxhagen. 
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Digital infoträff för kontaktombud 
 

Den 18 mars höll vi en infoträff för kontaktombuden i Kalmar kommun. Infoträffen hölls via 

Teams som sig bör i dessa tider. 

 

Det var intressanta frågeställningar och diskussioner som uppkom, allt från cykelstölder till 

störande motortrafik i området och hur man kan förebygga dessa. 

 

Två av punkterna som väckte extra nyfikenhet och engagemang tänkte jag lyfta i detta 

nyhetsbrev. 

 

 

Akutgrupp i Ekenäs/Mörenäs 

 

Inom grannsamverkansgruppen i Ekenäs/Mörenäs har det bildats en akutgrupp, bestående 

av hälso- och sjukvårdspersonal i området. Gruppen aktiveras med hjälp av akutfunktionen 

i Coyards vilket gör att människor med kompetens bistår till exempel vid väntan på 

ambulans eller kan ge första hjälpen vid behov. Gruppen har dessutom ansökt om medel till 

en hjärtstartare via kommunens bygdepeng. 

 

Detta är ett utmärkt exempel på hur en  

fungerande grannsamverkan kan användas 

även för andra ändamål.  

 

Framöver tänker vi att de vid tillfälle själva  

ska få berätta om deras koncept i hopp om  

att inspirera andra att haka på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kamerabevakning 

 

Kamerabevakning, och framförallt vad som gäller för det, var något som fler var nyfikna på. 

Reglering kring kamerabevakning har ändrats en del senaste åren med anledning av 

GDPR, och tillsynsansvaret har flyttats från Länsstyrelsen till Integritetsmyndigheten 

(tidigare Datainspektionen). 

 

Det är nu mycket enklare att sätta upp kamerabevakning. Det är enbart verksamheter som 

bedriver kamerabevakning på en plats dit allmänheten har tillträde, och som bedrivs av en 

myndighet eller någon annan som utför uppgiften av allmänt intresse som behöver söka 

tillstånd. 

 

Detta innebär att man som privat verksamhet, bostadsrättsförening eller annan 

flerbostadsfastighet, som inte tillhör ett kommunalt bolag, inte behöver söka tillstånd. 

Det man ska ha i åtanke dock är: 

• Platser dit allmänhet har tillträde ska hanteras extra varsamt. En integritetsavvägning 

ska göras huruvida behovet av kamerabevakning väger tyngre än individens integritet.  

• Kamerabevakningen ska fortfarande vila på rättslig grund, dvs den som beslutar om 

kamerabevakning ska kontrollera att det finns rättslig grund till det. Som vägledning kan 

nämnas att vill man kamerabevaka trappuppgången till en fastighet, bör det finnas en 

tydlig brottsbild/problembild och inte bara en oro att något ska hända. 

• För den som ”privatövervakar”, dvs bara övervakar i sitt hem eller i sin privata 

tomt/trädgård omfattas inte alls av kamerabevakningslagen eller 

dataskyddsförordningen. Viktigt är dock att man har kamerorna riktade så enbart ens 

egen fastighet/tomt syns, och inte grannens eller den allmänna vägen etc.  

    Man får heller inte sprida materialet till en större krets, t.ex sociala medier.  

 

 

Jag kommer till detta brev bifoga en 

sammanställning från Integritetsmyndigheten 

där det står på ett tydligt sätt vad som gäller  

och hur man går tillväga om man vill sätta 

upp kameror. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avslutningsvis… 
 

... vill vi bara påminna om de fyra minimikraven för grannsamverkan: 

 

• Se över skalskydd och förvar av värdesaker 

• Meddela grannar om du är bortrest 

• Var allmän vaksam och meddela varandra och polis om sånt som verkar misstänkt. 

• Håll dig uppdaterad med kunskap och tips om hur man själv kan förebygga brott. 

 

 

 

Kontaktuppgifter 
Niko Kalcidis, kommunpolis Kalmar kommun 

Nikolaos.Kalcidis@polisen.se 

 

Ann-Sofie Lagercrantz, brottsförebyggande strateg Kalmar kommun 

Ann-Sofie.Lagercrantz@kalmar.se 

 

Funktionsbrevlådan för grannsamverkan 

grannsamverkan@kalmar.se 

 

 

Övriga kontaktuppgifter 
114 14 – Icke akuta situationer för att få kontakt med personer i ditt lokalpolisområde. 

112 – Under pågående brott eller i annan akut situation. 

0480 – 45 0000 – Kalmar kommuns växel.  

Nästa infoträff:  
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