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Servicenämnden

Samverkansöverenskommelse mellan Lunds
kommun och Lokalpolisområde Lund 2019 - 2022;
remiss
Dnr SN 2018/0239

Sammanfattning

Nuvarande samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun
och lokalpolisområde Lund upphör att gälla 2018-12-31.
Lunds brottsförebyggande råds arbetsgrupp har arbetat fram ett
förslag till ny överenskommelse. I förslaget har hänsyn tagits till att
arbetsmetoden ”Medborgarlöften” börjat användas i
samverkansarbetet mellan kommunen och polisen.

Beslutsunderlag

Förslag till samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun och
Lokalpolisområde Lund 2019-2022.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 oktober 2018 (denna
skrivelse).

Barnets bästa

Ett välfungerande samarbete mellan Lunds kommun och
Lokalpolisområde Lund är en förutsättning för att barn och ungas
trygghet och goda förhållanden ska kunna garanteras.

Ärendet

Nuvarande överenskommelse mellan Lunds kommun och
Lokalpolisområde Lund upphör att gälla kommande årsskifte. Denna
överenskommelse har detaljerat reglerat ansvar och uppföljning för
de samarbetsområden som arbetats fram i Lunds
Brottsförebyggande Råd, LBRÅ.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

I det nya förslaget till samverkansöverenskommelse 2019-2022
beskrivs de fem fokusområden vi tillsammans skall ta ansvar för att
samverka kring. Anledningen till denna förändring är att samverkan
med polismyndigheten, efter deras omorganisation 2015,
kontinuerligt sker genom arbetsmetod Medborgarlöfte, samt att det
parallellt med samverkansöverenskommelsen även finns separata
handlingsplaner inom de flesta fokusområdena.
Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

serviceforvaltningen@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-10-02
Medborgarlöften är ett av de strategiska initiativ som
polismyndigheten lanserade 2015, som utarbetas för olika
geografiska- eller sakområden där tryggheten behöver förstärkas.
Lunds kommun och Polisen har hittills tagit fram två löften om Trygg
ungdom och Trygghet kring C-triangeln (runt Centralstationen).
Antagna medborgarlöften gäller fortlöpande.

Lunds BRÅ:s arbetsgrupp föreslår att de fem prioriterade områdena i
överenskommelsen är:
• Trygghetsskapande åtgärder
• Satsning på ungdomar
• Brott mot äldre
• Brott i nära relation
• Alkohol och andra droger
Förslaget till samverkansöverenskommelse är nu föremål för remiss.

Serviceförvaltningens kommentar

Förvaltningen är positiv till förslaget, som är ett övergripande
styrdokument. Dagens samarbete med polisen fungerar väl och
skapar goda förutsättningar för att hantera gemensamma frågor.
Förvaltningen uppfattar inte att överenskommelsen kommer att
innebära några större förändringar i förhållande till dagens
samarbetsformer.

Förslaget går inte in i detalj avseende olika åtgärder, varför det inte
är möjligt att resurssätta. Förvaltningen vill ändå vara tydlig med
följande. Över tid har kraven som ställs på säkerhetsarbete, både
förebyggande och akut, ökat. Det är viktigt att kommunen beaktar
detta långsiktigt för att undvika ett gap mellan förväntningar och
praktiska möjligheter. Det måste finnas en medvetenhet vid
genomförandet av olika åtgärder och projekt om att det kan krävas
både personal och ekonomiska resurser och att detta alltid måste
beaktas.

Serviceförvaltningen förslag till beslut
Servicenämnden beslutar
att

såsom sitt svar på remissen avseende
samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun och
Lokalpolisområde Lunds kommun 2018 – 2022 översända
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-02.
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Serviceförvaltningen

Pål Svensson
Servicedirektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Tjänsteskrivelse
2018-10-02

Rebecka Kärrholm
Stabschef
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