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§1

Mötets öppnande
Philip Sandberg öppnar mötet och går igenom mötesanteckningar från förra mötet.
Inga anmärkningar och anteckningarna läggs därmed till handlingarna.

§2

Rapport om brottsläget
Polisen rapporterar om brottsläget i kommunen. Lägesbilden till och med Maj visar en
ökning av totalt anmälda brott från föregående år, dock lägre än tidigare år (2017 och
2016). Ökning består främst av våldsbrott i offentlig miljö och narkotikabrott, vilket till
stor del är styrt av polisens arbetsinsats på områdena. Liknande tendenser i östra
delarna. Narkotikagruppen som startade september föregående år blir mer fokuserade
på arbetsområdet vilket syns i statistiken. Brottskategorin våld i offentlig miljö har ökat
sedan föregående år, dock normalnivå med åren tidigare. Flertalet anmälda våld i
offentlig miljö i början på året, sedan en nedåtgående trend över 2019.
Ökning över senaste fem år vad gäller personrån. Arbetar mycket med detta område
genom ”hotspots” så som Centralen, Boutulfsplatsen m.fl. Aktivt genom bland annat
närvaro. Ser en avvikande trend gällande personrån nu.
Brottsförebyggande arbete som pågår nu har fokus på bland annat skolavslutningarna,
fortsatt arbete på Botulfsplatsen och bantorget. Både social och situatunell prevention
på olika platser som visat sig behöva detta.
Samlar en gemensam lägesbild på måndagsmötet inför sommaren för att samla resurser.
Medborgarlöfte initierat om trygghet i östra Lund för att säkerställa rätt kompetens
utifrån aktuell problembild. Analys är gjord av trafiksituationen i Veberöd. Resultat av
denna kommer användas i preventivt syfte.
Polisens presentation bifogas minnesanteckningarna.

§3

Valborg 2019
Stort tack till alla som medverkat för ett lyckat Valborg. Mycket stort antal vuxna
närvarande i parken vilket bidrog till ett ordnat firande. Lågt deltagande av unga
besökare i parken. Samlade bilden av Valborg är ett lugnt och glatt firande i parken.

§4

Redovisning av MBU- Projektet
Stina Fager, Christian Stålros och Alban Hasanaj från Fältgruppen presenterade
projektet ”Människan bakom uniformen” (MBU) som haft sin första termin i Lund.
Syftet med MBU är att öka kunskapen mellan blådjurverksamheter och ungdomar.
Projektet är även ett medborgarlöfte i kommunen. Polis, räddningstjänst, ambulans och
socialtjänst, tillsammans med fältgruppen genomförde 10 veckor tillsammans med 10
ungdomar i åldrarna 17-19. Ungdomarna har testat delar från respektive yrke.
Terminen avslutades med stor fingerad trafikolycka där ungdomarna fick agera utifrån
yrkesrollerna och arbeta med olyckan.
Har varit mycket lyckad första termin. Sett stora framgångar hos ungdomarna.
Stor personlig utveckling.
I höst kommer ansökan vara öppen för ungdomar 15-20 år.

§5

Läget §3 område C-Triangeln
Kommunpolis Joakim Nyberg meddelar att beslut gällande §3 området har gått igenom
under dagen. Håkan Nilsson berättar att ansökan är godkänd för §3 område i 6 månader
för C-Triangeln. Arbetet med ordningsvakter har startat under dagen.
Ny redovisning kommer ske i LBRÅ kring hur arbetet fortlöper.
Karta över området bifogas minnesanteckningarna.

§6

Övrigt
Remissrunda pågående för Trygghets och Säkerhetsprogram. LBRÅ är en
remissinstans. LBRÅ ställer sig bakom förslaget.
Kultur och Fritidsförvaltningens remissvar bifogas minnesanteckningarna.
Lisa Gunnefur informerar om att det under sommaren kommer att vara fyra praktikanter
på kopplat till det förebyggande arbetet med tobak i kommunen. Länsstyrelsen håller i
projektet och praktikanterna kommer vara en tid på Länsstyrelsen och en tid i
kommunen. Deras uppgift kommer vara att ta fram en kommunikationsinsats.
Troligtvis kommer presentation av praktikanternas arbete att ske under vecka 47.
Återkoppling kommer att ske till LBRÅ.

§7

Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 10 September kl. 13.00 – 15.00 på Rådhuset.

§8

Överenskommelse Kommun och Polis
Överenskommelsen mellan Lunds kommun och Lokalpolisområde Lund skrevs under
av Philip Sandberg och Lokalpolischef Patrik Isacsson.

§9

Mötet avslutas
Ordförande tackar deltagarna och förklarar mötet avslutat.
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