Lokala medborgarlöften i Lund
2015

Inledning
Dessa medborgarlöften är en bilaga till Samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun och närpolisområde Lund, Åtgärdsplan 2014-2017.
Resultatet från den senaste nationella trygghetsmätningen visar att den plats i Lund som medborgarna upplever som mest otrygg är området kring Centralstationen, Knut den Stores Torg, Bantorget och Clemenstorget.
Detta område benämns C-triangeln. Knutpunkter med mycket folk i rörelse är ofta mer drabbade av brottslighet, då de fungerar som passager mellan olika platser. Stora folkmassor i ett konstant flöde och svårigheter
för resenärer och andra att hålla uppsikt över sina tillhörigheter bidrar till att det är lättare för kriminella att
begå brott på dessa platser. C-triangeln är den plats i Lund där flest brott anmäls. Området frekventeras av
cirka 40 000 människor per dygn.
Problembild
Vid medbogardialoger i C-triangeln under hösten 2014 har medborgarna deklarerat framför allt två problemområden när det gäller tryggheten: trafiksituationen och missbrukarnas närvaro i området. Den mest önskade
aktiviteten för att lösa problemen var en mer synlig polis.
Vid medarbetardialogerna framkom problematiken kring den stora mängden taxibilar som samlas i området.
Följs alla lagar och sker konkurrensen på lika villkor?
Vid kontakt med företrädare för handikapporganisationer har det framkommit till polisen och kommunen att
tillgängligheten i området för funktionshindrade ibland är besvärlig, med många uteserveringar, gatumusikanter, ”gatupratare” och annat som tar upp utrymme på allmän plats för olika ändamål.
Cykelstöld är Lunds vanligaste brott. Värdet av tillgripna cyklar uppgår till flera miljoner kronor. Samtidigt
är det viktigt ur bland annat miljö-, trafik- och hälsosynpunkt att cyklandet i Lund främjas. Att minska antalet
cykelstölder är därför en strategiskt viktig åtgärd för både polisen och kommunen.
Effekter
Det övergripande målet är att den upplevda tryggheten bland Lundaborna ska öka och att utsattheten för brott
ska minska i C-triangelområdet.

1

Den generella uppföljningen ska ske genom polisens trygghetsmätning samt utvecklingen av polisanmälda
brott per 100 000 invånare. Egeninitierade brott som polisen själv anmäler via ökade insatser, så som narkotika- och trafikbrott, ska inte räknas in i statistiken.
Stöld- och våldsbrottsligheten i C-triangeln ska minska. Antalet upptäckta narkotika- och langningsbrott ska
öka. Uppföljning av dessa mål ska ske via en rapport från polisens kriminalunderrättelsetjänst.
Medborgarnas förtroende för polisen ska öka, vilket också ska följas upp genom polisens trygghetsmätning.

Medborgarlöften
1. En tryggare trafiksituation
Källa: Medborgardialoger, medarbetardialoger
Polisen och kommunen lovar…
• att inventera trafikskyltarna i området samt tydliggöra vilka regler som gäller för fotgängare och cyklister
i syfte att underlätta framkomlighet
• att genomföra minst 10 riktade kontroller mot beteendebrott på cykel
• att genomföra minst 2 samordnade kontroller av taxiverksamheten i samverkan med Skatteverket och
Försäkringskassan
• att anordna 2 möten med företrädare för taxiverksamheten för att tillsammans utveckla och organisera
flödena för taxibilar
• att genomföra 1 gemensam kampanj under hösten som syftar till att trafikanterna ska synas bra i mörkret.
Kampanjen ska bestå av kontroll av utrustning samt utdelning av belysning och reflexer i kombination
med informationsinsatser.

2. Färre cykelstölder
Källa: Medborgardialoger, medarbetardialoger, brottsstatistik
Polisen och kommunen lovar…
• att genomföra 2 märkningsprojekt enligt framtagen modell för att förebygga och upptäcka cykelstölder
• att jobba tillsammans för att minska cykelstölderna och öka upptäcktsrisken.
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3. Färre drogrelaterade problem
Källa: Medborgardialoger
Polisen och kommunen lovar…
• att i samverkan kartlägga och identifiera minst 100 personer som genom sitt beteende antas ha drogrelaterade problem, och på så vis söka kunskap om varför de vistas i området. Kartläggningen ska uppdateras
återkommande med en gemensam lägesbild.
• att polisen ska prioritera brottsutredande åtgärder mot personer som skäligen kan misstänkas för drogrelaterade brott
• att polisen ska prioritera arbetet med en inriktning mot ungdomar upp till 25 år genom att kontinuerligt
föra en dialog med arbetsgruppen för sociala insatsgrupper och ungdomsforum, Lunds kommun
• att genom minst 5 planerade och gemensamma aktivitetsdagar tillsammans identifiera personer som genom sitt beteende kan ha drogrelaterade problem och därmed erbjuda möjligheten till stödjande åtgärder
• att personer som identifieras med drogrelaterade problem ska kunna informeras om stödjande åtgärder
genom en riktad kommunikationsinsats.

4. En trygg, säker och trivsam miljö i stort
Källa: Medborgardialoger, brottsstatistik
Polisen, kommunen och Jernhusen lovar…
• att införa en strukturerad samverkan med möte cirka 1 gång i månaden i syfte att tidigt fånga upp problem
och fördela ansvaret, stärka och öka bevakningssamarbetet samt verka för en attraktiv yttre miljö
• att göra 2 gemensamma trygghetsvandringar i syfte att skapa en samlad lägesbild av de trygga och otrygga platserna i området, och därefter åtgärda upplevda problemområden
• att öka den synliga närvaron i området via poliser, ordningsvakter, väktare och stationsvärdar på tider och
platser som är viktiga för att skapa en tryggare och säkrare miljö.
Lund den 18 december 2014

Jörgen Nilsson					
tf lokalpolisområdeschef Lund			

Anders Almgren
kommunstyrelsens ordförande Lund
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