Skrivelse till kommunstyrelsen i Lund bildandet av en lokal
Trygghetskommission
I Lunds kommun har många människor utsatts för livsfara och deras ägodelar brunnit
upp när någon eller några tänt eld på ett stort antal bilar sedan i somras. Nyligen
exploderade en bomb utanför en butik i centrala Lund vilket ledde till att en ung
kvinna skadades allvarligt. Antalet rån där unga rånat andra unga ökar. I Veberöd har
bildelar från parkerade bilar stulits och på kyrkogården har det varit skadegörelse.
Genarp har drabbats av skadegörelse och stenar har kastats mot dörrar och fönster.
Till och med kanonerna har stulits från ett monument i Lund som stått orört i 136 år
och som rests till minne av alla de 14 000 svenskar och danskar som stupade vid
slaget i Lund år 1676.
Lunds Brottsförebyggande råd består av kommunala politiker och tjänstemän och
representanter från andra verksamheter i samhället, såsom polisen,
Handelsföreningen, Brottsofferjouren, Fastighetsägarföreningen, PRO och AFBostäder. Rådet har till uppgift att arbeta förebyggande och för en minskad
brottslighet. Detta samarbete fungerar väl. Lunds kommun måste dock ständigt
utveckla och förbättra sitt brottsförebyggande arbete i takt med den
samhällsutveckling som sker. Från Lundakvintettens sida har vi bland annat infört
ordningsvakter vid Lunds mest brottsutsatta platser, märk-DNA på fler platser i
kommunen och arbetar för ökad kameraövervakning. Mer behöver dock göras.
Lundakvintetten föreslår därför bildandet av en lokal Trygghetskommission,
bestående av en sammankallande från Lundakvintetten och en representant från
oppositionen samt ytterligare 5-7 personer, främst kriminologer, pensionerade poliser
eller socialarbetare. Kommissionen ska under maximalt ett års tid, med stöd från
Kommunkontoret och med en budget på 100 000 kronor, arbeta fram konkreta
förslag på hur Lund kan utveckla och förbättra det brottsförebyggande arbetet, vilka
åtgärder kommunen borde ha rätt att ta till men idag inte kan eller får använda samt
åtgärder samhällets andra aktörer borde använda sig av för att öka såväl den faktiska
som uppledda tryggheten i Lunds kommun. I arbetet ska Trygghetskommissionen ta
intryck av det arbete som görs av andra kommuner med liknande utmaningar som
Lund, exempelvis Uppsala. Trygghetskommissionens arbete ska utmynna i en
rapport med konkreta förslag till Kommunstyrelsen senast ett år efter dess
tillsättande.
Lundakvintetten yrkar därför:
-

att Kommunstyrelsen ger Kommunkontoret i uppdrag att under maximalt ett
års tid tillsätta en Trygghetskommission enligt ovanstående beskrivning, samt

-

att utse två politiska representanter, varav en från Lundakvintetten (som
sammankallande) och en från oppositionen, samt vara
Trygghetskommissionens politiska företrädare behjälpliga med att ta fram
förslag på övriga deltagare i Kommissionen.

-

att kommunstyrelsen beslutar att avsätta 100 000 kronor ur kommunstyrelsens
medel till förfogande för arbetet med Trygghetskommissionen.
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