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Minnesanteckningar 8 september 2017

NÄRVARANDE
Kommunstyrelsen
Anders Almgren, ordförande
Philip Sandberg, kommunstyrelsen
Kommunkontoret
Lennart Larsson, Säkerhetssamordnare
Mats Greko, Säkerhetschef

Malin Olofsson, Räddningstjänsten Syd
Sven-Åke Englesson, ordförande PRO, Lund
Kommunala förvaltningar/bolag/förbund
Anna Sjöstrand, samordnare, socialförvaltningen
Urban Olsson, förvaltningschef, Kultur- & fritidsförv
Oliver Karlsson, Kultur & fritidsförvaltningen
Sandra af Förselles, Lunds kommunala bostadsbolag

Icke-kommunala aktörer
Patrik Isacsson, Lokalpolisområdeschef
Joakim Nyberg, Kommunpolis
Marie Jakobsson, brottsofferjouren mellersta Skåne
Per Gustafson, Säkerhetschef, Lunds universitet
Joakim Blix, Räddningstjänsten Syd

§1

Uppföljning av föregående minnesanteckningar
Genomgång av minnesanteckningar från 12 maj. Anteckningarna läggs till
handlingarna.

§2

Sommarlovsaktiviteter
Oliver Karlsson föredrar om kommunens satsning på unga under sommarlovet, som går
under namnet ”Lov i Lund”. Satsningen, som fått ekonomiskt stöd från myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, gjordes i samverkan mellan kultur- och
fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och skolförvaltningarna. Deltog gjorde även
andra myndigheter, föreningar och organisationer, såsom polis, räddningstjänst, Kino
Lund, Rädda barnen etc. Målet var att skapa avgiftsfria aktiviteter för barn och unga i
Lunds kommun. Över 400 aktiviteter anordnades och besöktes av ca 17 000 deltagare.
Positiva reaktioner från invånare har fram kommit både till tjänstemän och
förtroendevalda. Samtidigt har ungdomsbrottsligheten, som t ex skadegörelse och
anlagda bränder minskat i antal denna sommar. Ett stort tack till alla inblandade för ett
utmärkt arbete! Olivers bildspel bifogas dessa anteckningar.

§3

Rapport från arbetet mot våldsbejakande extremism
Anna Sjöstrand och Joakim Nyberg berättar om läget avseende arbetet mot
våldsbejakande extremism. Kommunens handlingsplan antogs i
kommunstyrelsen i februari 2016 och har sedan dess tjänat som gott exempel för
andra kommuner som stått i begrepp att göra en liknande plan. Ev ärenden
hanteras efter konceptet ”sociala insatsgrupper”, SIG. Utbildningar har
genomförts för aktuella personalgrupper och ca 10 ärenden har hanterats inom
området. En viktig grund för arbetet är att ha en ständigt uppdaterad lägesbild.
Detta får vi genom att det nu sker en bättre samverkan mellan säkerhetspolisen
och den lokala polisen, samt genom de

samverkansmöten som sker varje vecka mellan polisen och ett antal kommunala
aktörer. Skriftlig rapport lämnas till kommunstyrelsen innan årsskiftet.
Information om SIG, våldsbejakande extremism, samt en inbjudan till
föreläsningen ”Samverkan kring unga lagöverträdare och brotts offer” den 3
oktober i Stadshallen bifogas dessa anteckningar.
§4

Lägesrapport från polisen
Antalet anmälda brott i polisområdet har minskat jämfört med samma period tidigare år.
Bl a har bostadsinbrotten sjunkit från 303 till 269 jämfört med samma period förra året.
Bostadsinbrotten drabbar främst lägenheter i centrala Lund, vilket är ganska ovanligt.
Ny regionpolischef, Carina Persson, har tillträtt, men detta verkar inte ha någon större
inverkan på den planering som gjorts på det lokala planet. Vissa vakanser finns bland
områdespoliserna, men troligen kommer detta att lösas inom en inte allt för avlägsen
framtid. En del inkörningsproblem har notertas inom tillståndshanteringen, men dessa
håller också på att redas upp. En särskild person har utsetts för att handha tillstånden
avseende Lundakarnevalen 2018. Patrik Isacsson kommer att tjänstgöra på staben i
Malmö under sex månader fr o m oktober i år och ersätts under denna tid av Dan
Paulsson.
Ordföranden uttrycker tacksamhet för att vi har en relativt låg brottslighet i kommunen,
men vi måste alltid vara på tå i det förebyggande arbetet så att inte trenden vänder.

§5

Märk-DNA - lägesrapport
Lennart Larsson berättar om projektet som genomförts i Genarp och Södra
Sandby. Ett informationstillfälle per ort har genomförts, med ca 40 deltagare per
gång. Vid informationen deltog också representanter från de tre företag som
levererar produkten. Totalt såldes ca 20 st märksatser sammanlagt. Rådet
diskuterar om man skall skylta upp området med varningsskyltar även om det
just nu inte finns så många som märkt sin egendom. Mötet anser dock att skyltar
bör sättas upp, då detta kan ha en effekt på viljan att märka sin egendom,
samtidigt som det kan verka förebyggande.

§6

Brandskydd för personer med särskilda behov
Malin Olofsson och Joakim Blix från räddningstjänsten Syd informerar om ett
projekt där brandvarnare kopplas ihop med befintligt trygghetslarm. Många av
de som omkommer i bränder är äldre personer och inte sällan med ett eller flera
funktionshinder. Genom att få en tidig larmindikation om brand via
trygghetslarmet kortas larmtiden betydligt och chansen att rädda liv ökar
markant. Åtgärden har börjat genomföras i Malmö och har redan visar på gott
resultat. Dessutom är det en billig installationskostnad på ca 800:- per bostad.
Ordföranden kommer att föra vidare informationen till vård- och
omsorgsnämnden. Malins och Joakims bildspel bifogas dessa anteckningar.

§7

Övrigt
7a) Polisen informerar om att årets trygghetsmätning skickas ut i dagarna.
7b) Minnesanteckningarna från möten i Lunds BRÅ kommer fortsättningsvis att
anmälas till kommunstyrelsen.
7c) Ordföranden och Lokalpolisområdeschefen undertecknar, under högtidliga
former, våra gemensamma medborgarlöften som tidigare fastställts av
kommunstyrelsen.

§8

Nästa möte
Nästa möte blir den 24 november kl 13.00-14.30. Plats meddelas i kallelsen.

§9

Mötet avslutas
Ordförande tackar deltagarna och förklarar mötet avslutat.
.

/Mats Greko

