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Lund har, trots sin storlek, i vart fall i modern tid, alltid varit en trygg stad/kommun. Det enda
undantaget har varit 30 novemberkravallerna i början av 1990-talet, då situationen närmast var
att beteckna som kaotisk.
Undertecknade har tillsammans erfarenheter av ordnings och trygghetsfrågor i staden under
närmare 60 år. Under denna tid har Lund utvecklats från att vara en idyllisk småstad till en
modern storstad. Kraven på ordning och trygghet har genom åren ökat och förändrats och de
metoder som fungerade väl under exempelvis 60- och 70-talen är mestadels ineffektiva eller
otillräckliga idag. Nu måste trygghetsfrågorna hanteras med moderna evidensbaserade metoder
för att få önskade effekter.
Därför har vi tillsammans med kommissionens övriga medlemmar och adjungerade specialister
tagit fram ett antal förslag, som vi bedömer kan komma att ha en positiv påverkan på den framtida tryggheten i Lund.
Lund i februari 2021

Holger Radner

Jörgen Nilsson

			

Sammanfattning
Den fjärde februari 2020 beslöt kommunstyrelsen
att tillsätta en lokal trygghetskommission. Kommissionens uppdrag var att föreslå konkreta insatser
som kan användas i det brottsförebyggande arbetet.
Kommissionen skulle i första hand inrikta sig på
insatser som kommunen har ansvar för. Man kunde
dock lyfta förslag på insatser som ligger utanför
kommunens ansvarsområde om behov fanns.

Kommissionens arbete har dessvärre påverkats av
den pågående Coronapandemin och har begränsats
av gällande rekommendationer. Kommissionens
arbetsutskott har genomfört några fysiska studiebesök, men huvuddelen av studiebesöken har genomförts digitalt. Kommissionens möten har till största
delen genomförts digitalt. En del referenslitteratur
har också studerats.

Vidare har arbetsutskottet arrangerat träffar, fysiska
såväl som digitala, med relevanta personer och
organisationer såsom Sociologiska institutionen vid
Lunds universitet och brottsofferjouren.
Kommissionen har inriktat sig på preventionsarbetets två huvudsakliga delar, social respektive situa-
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tionell brottsprevention. Den första syftar till att på
längre sikt påverka de förhållanden som påverkar
brottsbenägenhet och hanteras ofta inom kommunens långsiktiga välfärdsarbete, medan den senare
riktar in sig på att försvåra tillfällena för kriminalitet
i de situationer där brott kan uppstå. De situationella åtgärderna är av mer operativ karaktär och
styrs av den rådande lägesbilden och står att finna
till exempel i de årliga medborgarlöftena.
Det två olika preventionsmetoderna är båda nödvändiga för att uppnå ett bra resultat av förebyggandearbetet och utförda tillsammans på ett strategiskt
sätt, kan de ge goda effekter.
Kommissionen har även studerat och diskuterat hur
den politiska styrningen kan anordnas och hur det
brottsförebyggande arbetet delvis kan finansieras
genom externa bidrag.
Efter sammanvägning av kommissionsmedlemmarnas kunskap och den input som inhämtats vid
studiebesök och litteraturgenomgångar föreslås
följande åtgärder och företeelser att beakta för
Lunds kommun.

Ledning och styrning
•

Trygghetsfrågorna bör få en mer framträdande roll i det politiska arbetet.
Förslag: ett utskott ur kommunstyrelsen,
alternativt en politisk beredning, tillsätts
för att bereda trygghetsfrågor. Kommissionen
vill här framhålla Helsingborgs stads organisation som ett gott exempel.

namnet EST, Effektiv Samverkan för Trygghet.
Förslag: nuvarande skaderapporteringssystem
utvecklas så att flera aktörer kan rapportera
in händelser i systemet och att relevant data
kan tas fram ur systemet för att ligga till grund
för vilka åtgärder som skall vidtas. Alternativt
kan, om det är mer tillämpligt, ett separat nytt
system utvecklas.

Social brottsprevention

Extern finansiering

•

•

I de senaste årens trygghetsmätningar visar
Genarpsborna på något sämre känsla av trygghet jämfört med andra delar av kommunen.
Förslag: Lunds kommun genomför en enkätundersökning bland ortens grundskoleelever
för att fastställa förekomsten av risk- och
skyddsfaktorer bland ungdomarna. Frågorna i
enkätundersökningen kan med fördel arbetas
in i Lundaenkäten, LUNKEN, som alla Lunds
grundskoleelever besvarar i tredje, sjätte resp
nionde klass. Undersökningsresultatet tjänar
därefter som grund för om och vilka åtgärder
som kan bli aktuella, som t ill exempel CTC,
Communtities That Cares.

Vidare bör Lunds kommun beakta följande:

Social brottsprevention
•

Situationell brottsprevention
•

•

•
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Lunds kommun planerar att utöka bevakningen
av sitt fastighetsbestånd med digital kameraövervakning. Den nya digitala tekniken bjuder
på många olika lösningar inom det brottsförebyggande området. Kommunen har redan ett
etablerat samarbete kring digitala lösningar
inom konceptet Future by Lund.
Förslag: samverkan inom konceptet Future by
Lund utvecklas för att även hantera brottsförebyggande åtgärder, såsom att förhindra skadegörelsebrott och klotter.

Det mest brottsbelastade området i kommunen
är den så kallade C-triangeln, som utgörs av
Centralstationen med dess omedelbara närhet.
Förslag: metoden AMP, Affärs- och Medborgarplats, genomförs inom den del av området som
utgörs av Knut den Stores torg inklusive Bytaregången samt Clemenstorget.
Helsingborg Stad visade även hur man kan utnyttja den digitala tekniken för att momentant
följa brotts- och händelseutvecklingen i staden
och på så sätt få ett bra underlag för beslut om
åtgärder som kan vidtas. Konceptet går under

En kommuns tillgängliga resurser skall fylla
många krav, behov och önskemål, där det
trygghetsskapande arbetet bara är ett område
bland flera.
Förslag: Lunds kommun bör aktivt skanna av
möjligheter till extern finansiering för att möjliggöra satsningar inom det brottsförebyggande
och trygghetsskapande området.

•

•

•

En av de bästa brottsförebyggande åtgärderna
mot ungdomsbrott är att erbjuda barn och unga
en meningsfull fritid. De kommunala fritids- och
kulturverksamheterna, samt de idéburna organisationernas verksamheter för unga fyller en
viktig funktion i det trygghetsskapande arbetet.
Vissa aktiviteter bör ha en framskjuten plats
i verksamhetsplaneringen. Aktiviteter såsom
Lov i Lund och Sommarlund har visats sig vara
goda brottsförebyggande verksamheter. Detta
gäller också i hög grad de av kommunen tillhandahållna praktikplatserna under sommarlovet.
Verksamheter utanför kommunens organisation, såsom tjejjouren och kvinnojouren fyller
en mycket viktig roll för flickors och kvinnors
säkerhet och trygghet. Samverkan med dessa
och liknande goda krafter i samhället bör
utvecklas ytterligare och det kommunala stödet
till dessa fortsätta.

Samverkan kring brottsförebyggande – och
trygghetsskapande arbete finns i närområdet
i olika former. Kommunerna i mellersta Skåne
samarbetar bland annat inom brottsofferjouren,
barnahus och kriscentrum. Kommissionen vill
lyfta fram dessa och liknande samarbeten inom
området som viktiga.

Situationell brottsprevention
•

•

•

Fältgruppens personal är en viktig faktor för
barn och unga i kommunen. Ungdomar uppfattar fältgruppen som mer trygghetsskapande
än polis eller ordningsvakter. Särskilt i de östra
kommundelarna efterfrågas en utökad närvaro
av fältgruppen. Fältgruppen verkar situationellt
förebyggande genom att agera kapabla väktare
enligt rutinaktivitetsteorin. De har också en viktig social förebyggandeverksamhet genom sitt
långsiktiga relationsbyggande med ungdomar.
Samverkan i trygghetsskapande frågor mellan
kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen bör ytterligare utvecklas så att
personal från båda förvaltningarna kan verka
tillsammans ute på fältet i kommunens olika
delar.

Förutsättningarna för olika sätt att anordna
belysningen på allmänna platser har ökat med
den digitala utvecklingen. Bland annat tillverkas
numera lyktstolpar som är förberedda för montering av digital bevakningsteknik och teknik
för styrning av belysningen. Då belysningen är
en viktig faktor för trygghetskänslan, bör detta
beaktas då kommunens ljusplan revideras, så
att den anpassas efter den nya tekniken och den
allmänna belysningen anordnas med ett trygghetsperspektiv i fokus.

Belysning är viktigt för att skapa
trygghet i offentliga miljöer.
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Kommissionens uppdrag
Den fjärde februari 2020 beslöt kommunstyrelsen
att bilda en lokal trygghetskommission. Man utsåg
samtidigt Holger Radner (L) till kommissionens ordförande och Jörgen Nilsson (S) till vice ordförande.
Ordföranden fick också uppdraget att ge förslag på
kommissionens sammansättning som skall fastställas av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Uppdragsbeskrivningen för kommissionen föreskriver att kommissionen skall, utifrån vad som redan
görs i kommunen, föreslå konkreta insatser som kan
användas i det brottsförebyggande arbetet. Insatserna kan vara sociala eller situationella, och rikta sig
både kortsiktigt och långsiktigt. Företrädelsevis bör
kommissionen inrikta sig på insatser som kommunen har ansvar för. Man kan dock lyfta förslag på
insatser som ligger utanför kommunens ansvarsområde om behovet synes finnas.
Kommissionen bör utgå ifrån de politiska beslut
som finns rörande det brottsförebyggande och
trygghetshöjande arbetet, exempelvis samverkansöverenskommelsen med polisen, kommunens medborgarlöften och andra brottsförebyggande projekt
som bedrivs i kommunen.
Kommissionen bör inrikta sitt arbete efter att ha
analyserat aktuella lägesbildsbeskrivningar, såsom
polisens trygghetsmätning och andra evidensbaserade lägesbeskrivningar för att inrikta och prioritera sitt arbete. I arbetet skall den regionala och
nationella bilden beaktas, liksom arbeten som görs
i andra kommuner.
Senast ett år efter det att kommissionens sammansättning fastställts, skall kommissionen presentera
en rapport med konkreta förslag för kommunstyrelsen.

Kommissionens sammansättning
Kommissionen har sammansatts brett, för att samla olika kompetenser med olika bakgrunder och utbildning.
Samtliga har utbildning och erfarenhet inom det brottsförebyggande arbetet.
Sammansättningen är som följer:
Ordförande: Holger Radner (L)
Vice ordförande: Jörgen Nilsson (S)
Sekreterare: Mats Greko, säkerhetssamordnare,
Lunds kommun
Ledamot: Anna Sigurgeirsdottir, enhetschef,
kultur- och fritidsförvaltningen, Lunds kommun
Ledamot: Annika Wågsäter, samordnare för
brottsförebyggande arbete, länsstyrelsen Skåne
Ledamot: Elina Bratt, säkerhetschef,
Helsingborgs stad
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Ledamot: Filippa Nilsson, fil kand inom kriminologi, student på mastersprogrammet
Ledamot: Per-Erik Ebbeståhl, ledningsstrateg
Malmö stad, ledamot i nationella trygghetskommissionen
Adjungerad: Patrik Isacsson, lokalpolisområdeschef, Lund
Adjungerad: Håkan Nilsson, säkerhetschef, Lunds
kommun
Ordföranden, vice ordföranden och sekreteraren
utgör kommissionens arbetsutskott.

Holger Radner

Jörgen Nilsson

Mats Greko

Anna Sigurgeirsdottir

Annika Wågsäter

Elina Bratt

Filippa Nilsson

Per-Erik Ebbeståhl

Patrik Isacsson

Håkan Nilsson

Kommissionens arbete

•

Kommissionens arbete har under våren 2020 påverkats av den rådande Coronapandemin. I stället
för fysiska möten och studiebesök har dessa i huvudsak genomförts digitalt.

•

Förutom sedvanliga möten har kommissionen gjort
studiebesök i Helsingborgs stad och Malmö stad.
Vidare genomförde kommissionen en konferens
den 23 oktober, med föreläsare från Lunds kommun, Axis Communications, Svensk Försäkring och
AMP-centrum.

Kommissionens arbetsutskott har utöver detta
träffat företrädare för de partier i Lunds kommunfullmäktige, som inte är direkt representerade i
kommissionen. Samtal kring kommissionens arbete
har förts med Brottsofferjouren, Kvinnojouren
och Tjejjouren. Arbetet har också diskuterats med
kommunens samordnare mot våld i nära relationer
och samordnaren mot hedersrelaterat våld. Arbetsutskottet har också besökt de östra kommundelarna
och bland annat då träffat företrädare för Genarp.
Litteratur som studerats är bland annat
•

•

•

•
•
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Den nationella trygghetskommissionens rapporter Aktivera samhället mot livskvalitetsbrott
och Den nya tidens livskvalitetsbrott båda från
2018. Kommissionen tillsattes på initiativ av
Svensk Försäkring.
Kriminologi och poliskunskap – mötet mellan
forskning och praktik Ulf Sempert och
Peter Lindström, Studentlitteratur 2018

Inget att vänta på – handbok för våldsförebyggande arbete av jämställdhetsmyndigheten,
Gothia förlag 2019.

Det nationella brottsförebyggande programmet
Tillsammans mot brott från 2016, regeringens
skrivelse 2016/17:126

Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete av
brottsförebyggande rådet, polisen och Sveriges
kommuner och regioner, Wolters Kluvers förlag
2016

Ta ett samlat grepp om trygghet och säkerhet av
myndigheten för samhällsskydd och beredskap
och Sveriges kommuner och regioner från 2013.
Lunds kommuns trygghetsmätning 2019 utifrån
ett ungdoms- och genusperspektiv av
Filippa Nilsson, 2020

Studier har också skett av aktuell statistik från
brottsförebyggande rådet, nationella trygghetsundersökningen och polisens trygghetsmätning.
Lunds kommuns enhet för trygghet och säkerhet
har bidragit med såväl dokumentation som föredragningar inom kommissionens område.

Trygghet – vad är det?
Begreppet trygghet

Begreppet ”trygghet” används i många olika sammanhang och på många olika sätt. Uttrycket ”trygghet” används ofta med begrepp som ”säkerhet”, ”til�lit”, ”oro”, ”rädsla” och ”risk”. Risk kan sägas vara ett
objektivt begrepp så att det antingen föreligger en
risk att något inträffar eller så gör det inte det. Detta
gäller oavsett vad en person tycker eller känner.

Begrepp som rädsla och oro är däremot subjektiva,
eftersom det beror på den enskildes rädsla i en viss
situation eller känsla av oro inför något särskilt.
Skillnaden mellan risk och rädsla/oro är viktig,
eftersom detta ligger till grund för vilka åtgärder
som skall vidtas i det aktuella fallet. Om det finns en
verklig risk att något inträffar bör det mötas med en
viss typ av åtgärder, medan en (kanske ibland obefogad) rädsla hos vissa personer bör bemötas på ett
annat sätt. Den nationella trygghetskommissionens
definition av begreppen trygghet och säkerhet lyder:
”Säkerhet är individens eller någon närståendes
faktiska risk för att utsättas för brott och ordningsstörningar. Trygghet är individens upplevelse av sin
egen eller närstående säkerhet”. (Nationella trygghetskommissionens rapport ”Aktivera samhället mot
livskvalitetsbrott” 2018)

Program för trygghet och säkerhet
Lunds kommunfullmäktige antog den 27 februari
2020 kommunens Program för trygghet och säkerhet Där definieras ”trygghet” som en grundläggande
känsla av tillit, säkerhet och kontroll, medan ”säker-

het” definieras som frånvaro av oönskade händelser,
skador eller andra negativa konsekvenser för en god
kontinuitet i den kommunala verksamheten. Vidare
konstateras det att trygghet och säkerhet är avgörande för ett samhälles hållbara utveckling.

post- och webenkäter har svarat på frågor om
utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott,
förtroende för rättsväsendet och erfarenheter vid
kontakter med rättsväsendet. (BRÅ rapport 2020:8)

Polisregion Syd, som omfattare 58 kommuner i södra Sverige, genomför årligen en trygghetsmätning.
I de ingående kommunerna får cirka 73 000 personer brev från polisen med frågor som rör trygghet,
oro för att till exempel nyttja kollektivtrafiken, gå
ute ensam på kvällarna, polisens verksamhet i närområdet et cetera.
Lunds kommun har tillsammans med lokalpolisområde Lund ytterligare förfinat den årliga trygghetsmätningen på så sätt att kommunen delats in
i flera områden. Detta för att tydligare få information om var det behövs sättas in resurser och vilka
gemensamma insatser som polisen och kommunen
behöver göra. Bland annat grundar sig de årliga
medborgarlöftena på mätningen.

Genusperspektiv
Trygghet kan också upplevas olika både ur ett
genus- och ett åldersperspektiv. Enligt brottsförebyggande rådets trygghetsmätning från 2019 är
kvinnor genomgående mer oroliga för sin trygghet
än män, till exempel upplever 23 procent av kvinnorna att de är oroliga för misshandel eller annan
typ av överfall, medan endast nio procent av männen känner samma oro.

De trygghetsundersökningar och andra analyser
delas ofta resultatet upp i olika grupper efter ålder
och kön. Det finns oftast ingen särredovisning av
HBTQ-personers uppfattning. Detta gör att det inte
går att utläsa hur till exempel tryggheten uppfattas
av denna grupp. Detta trots att HBTQ-personer är
en grupp som kan vara särskilt utsatta för våld.
(Kommissionens utvärdering av trygghetsmätningar
ur ett genusperspektiv, Filippa Nilsson, 2020.)

Trygghetsmätningar
Olika mätningar av trygghet görs nationellt, regionalt och lokalt. På det nationella planet görs bland
annat den nationella trygghetsundersökningen,
NTU. Den sammanställs av nationella BRÅ. Underlaget utgörs av cirka 74 000 personer som genom
9

De lokala trygghetsmätningarna att tryggheten hos
Lundaborna generellt är hög. Det genomsnittliga
trygghetsindexet har de senaste fem åren varit
runt 1,5 på en skala där 0 representerar obefintliga
problem vad gäller tryggheten och 6 representerar
alarmerande påtagliga problem.

Att förebygga brott
Grundförutsättningar

Kommissionen har en grundläggande inställning
att ett väl fungerande samhälle, som alla känner
tillit till och är delaktiga i, borgar också för att
medborgana inte bryter mot lagar och förordningar i större omfattning. En sådan faktor kan vara att
skolan fungerar väl och de allra flesta eleverna lämnar grundskolan med godkända betyg. Möjligheten
att erhålla jobb efter avslutad utbildning är viktig
och även utbudet av meningsfulla fritidsaktiviteter
spelar roll i sammanhanget. Dessa grundförutsättningar behandlas inte vidare i denna rapport.

Rutinaktivitetsteorin

Det moderna brottsförebyggande arbetet tar oftast
avstamp i den så kallade rutinaktivitetsteorin.
Teorins huvudsyfte är att förklara förändringarna i
brottsnivån i samhället som helhet. Teorin menar att

vardagsbrottsligheten i form av stöld, skadegörelse
och inbrott är intimt förknippad med vardagens olika rutiner. Förutsättningen för brottslighet är därför
samspelet mellan tre faktorer:
•
•
•

En motiverad förövare.
Ett lämpligt objekt.
Avsaknaden av någon form av avskräckande
faktorer, det man i teorin kallar kapabla väktare.

•
•
•

•

Kapabla väktare kan till exempel vara närvaro av
andra människor, det vill säga poliser, väktare,
föräldrar eller grannar, men kan också utgöras av
olika bevakningssystem, såsom larm och övervakningskameror.

Rutinaktivitetsteorins målsättning är att försvåra
möjligheten att begå brott. Det kan bland annat ske
genom att tillgången till eller förmågan hos de kapabla väktarna ökar, eller genom att man till exempel
tar fram tekniskt skydd för gods som är stöldbegärligt eller på något sätt minskar värdet på ett stöldbegärligt objekt, till exempel genom att lägga en
användarspärr på mobiltelefoner eller DNA-märka
gods. Den tredje delen i teorin tar sin utgångspunkt
i att man på något sätt tar bort motivationen eller
den faktiska möjligheten för en potentiell gärningsman att befinna sig på platsen för det tänkta brottet.
(Kriminologi och poliskunskap, Peter Lindström, Ulf
Sempert 2018)

Nationellt och regionalt brottsförebyggande
arbete
Arbete för att förebygga brott sker på flera nivåer
och genom flera organisationer. På det nationella
planet verkar bland annat:
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•

BRÅ, nationella brottsförebyggande rådet som
är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Boverket som genom råd och direktiv för in
det brottsförebyggande och trygghetsskapande
perspektivet i samhällsbyggnadsprocessen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
MSB arbetar inte direkt brottsförebyggande,
men väl trygghetsskapande genom att stödja
samhällets arbete för att värna människors liv
och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet
och mänskliga rättigheter.
Sveriges kommuner och regioner, SKR som
arbetar med frågor som rör bland annat lokalt
brottsförebyggande arbete, organiserad brottslighet, hot och våld, våldsbejakande extremism
och sociala insatsgrupper.’

Regeringen tillsatte 2020 en parlamentarisk
trygghetsberedning för att bistå regeringen med
underlag till utformningen av en kunskapsbaserad kriminalpolitik för att minska brottsligheten
och öka tryggheten. Beredningen skall årligen
avlägga delrapporter och slutredovisning av
arbetet skall ske senast den 31 oktober 2024.

Regionalt har länsstyrelsen i uppdrag att stödja den
regionala samordningen av det brottsförebyggande
arbetet. Detta sker bland annat genom att:
•
•
•
•

Ge stöd till utveckling av ett kunskaps- och
problembaserat lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete.

Bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte
mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och
regional nivå för att förebygga brott.

Stödja kompetensutveckling och gemensamma
tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det
brottsförebyggande området.
Stödja och initiera kommunöverskridande
brottsförebyggande åtgärder.

Preventionsarbete
Det brottsförebyggande arbetet delas vanligen in i
två huvudsakliga delar, social respektive situationell
brottsprevention. Den första syftar till att på längre
sikt påverka de förhållanden som påverkar brottsbenägenhet medan den senare riktar in sig på att
försvåra tillfällena för kriminalitet i de situationer
där brott kan uppstå. Det sociala preventionsarbetet
utförs ofta inom det samlade välfärdsarbetet där
de långsiktiga effekterna kan verka brottsförebyggande, medan de situationella åtgärderna är av mer
operativ karaktär och styrs av den rådande lägesbilden och utgör också huvuddelen av åtgärderna
som överenskommes mellan kommunen och polisen
inom ramen för till exempel de årliga medborgarlöftena.
Det två olika preventionsmetoderna är båda nödvändiga för att uppnå ett bra resultat av förebyggandearbetet och utförda tillsammans på ett strategiskt
sätt, kan de ge goda effekter.

I den så kallade preventionstriangeln använder
man också begrepp som universell, selekterad och
indikerad prevention. Åtgärder inom den universella preventionen riktar sig mot alla, den selekterade
preventionen riktar sig till utvalda riskgrupper och
den indikerade mot individer med uttalade problem.

Insatserna mot individer med stora problem, såsom
kriminell livsstil, digert brottsregister, missbruk mm
är mycket kostsamma för samhället. En större satsning inom den universella delen, borde ha en sådan
förebyggande effekt att behovet av insatserna för
och kring individerna med stora problem minskar.
Detta skulle i så fall innebära en betydande vinst för
samhället. Resultatet borde också visa på en tryggare miljö att visats i för samtliga.

Åtgärder

Enligt nationella BRÅ måste alla åtgärder som sätts
in alltid vara grundade i en lägesbild och problembild där kommunen har kartlagt vilken problematik
som existerar, vem den berör och hur den förhindras. (bra.se/forebygga-brott.html)
Innan man beslutar om åtgärder, bör man alltså ha
klart för sig vilket man vill påverka i första hand.
Säkerheten eller tryggheten?

Lunds kommun

Teorin gör gällande att desto fler insatser som görs
i den universella delen, det vill säga insatser som
kommer alla till del, desto mindre insatser behövs
inom de selekterade och indikerade delarna. I dagsläget kan vi se hur Sverige lägger ner mycket stora
resurser inom den indikerade delen, medan mycket
lite görs i den universella delen. (Våldsprevention,
Länsstyrelsen, Stockholm,)
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Lund är en av Skandinaviens äldsta städer med
ett av världens hundra högst rankade universitet.
Här möts tradition och innovation; här är avstånden korta och forskningen bland den bästa i världen. Kommunen är en del av Öresundsregionen,
en av Europas starkaste regioner med nästan fyra
miljoner invånare. De internationella flygplatserna
Kastrup och Malmö Airport ligger båda en halvtimma bort. Malmö nås på tio minuter och centrala
Köpenhamn på tre kvart.

Lunds kommun har en yta på 443 km², varav tätorten Lund utgör 49 km². Vid senaste årsskiftet var
befolkningen 124 935 personer. Största tätorterna

är Lund, Södra Sandby, Dalby, Veberöd, Genarp,
Stångby. Lunds invånarantal förväntas växa med
cirka 1,5 % fram till 2030. Åldersgrupperna 20 till
35 år är väldigt stora i Lund medan grupperna barn
och gamla är mindre. Även medellivslängden är
något högre både för kvinnor och män jämfört med
hela riket.

De största arbetsgivarna är Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet och Lunds kommun.
Världsledande företag som Tetra Pak, Axis Communications, Alfa Laval och Gambro har sitt ursprung
i forskning från Lunds universitet, och nya tillkommer ständigt.

I nordöstra Lund växer nu Brunnshögsområdet
fram där forskningsanläggningarna MAX IV och
ESS lägger grunden för materialforskning i världsklass. Lund är hemstad för flera festivaler, konferenser och återkommande arrangemang. Kulturnatten attraherar många besökare varje september.
Varje år samlas tiotusentals ungdomar spontant i
Stadsparken för att fira siste april. En välkänd tradition är också den karneval som studentkåren anordnar vart fjärde år, den så kallade Lundakarnevalen.
Södra Skånska Regementet P7 på Revingehed har
en stående och en tidvis tjänstgörande bataljon
och man ansvarar även för samordningen av fyra
hemvärnsbataljoner. Regementet ansvarar också
för grundutbildning av värnpliktig personal. Södra
militärområdets stab är också placerad i Revinge.

Valborgsfirande i stadsparken.
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Brottsutvecklingen
i Lunds kommun

Brottsutvecklingen i Lunds kommun har varit positiv under senare år. Under den senaste tioårsperioden, 2010-2019, har antalet brott totalt i
Sverige ökat med 13 %, medan den totala brottsligheten i Lund har minskat med 20 % under samma
tidsperiod. Om man ställer antalet anmälda brott i
förhållande till brott per 100 000 invånare, minskade brottsligheten med hela 26 % under samma
tid. Dock har Lund en något sämre utveckling inom
några brottskategorier. Lund sticker ut i negativ
bemärkelse inom bostadsinbrott och skadegörelse
genom brand. (Statistik, BRÅ:s hemsida)

Samtidigt ser vi hur kommuner i vår närhet brottas
med svåra problem såsom gängkriminalitet och
organiserad brottslighet som leder till skjutningar,
sprängningar, hot, övergrepp i rättssak och andra
brott och våldshandlingar. Flera myndigheter har
på senare tid kraftsamlat mot denna problematik.
Det kan därför inte uteslutas att problematiken även
kan spridas till Lund, som till stor del förskonats
från en sådan utveckling.

men den nya gestaltningen av Clemenstorget kan
också spela in. Den stadsdel där tryggheten är lite
sämre än övriga delar av tätorten är Klostergården.
Särskilt oroas man här av ungdomsgäng som stör
ordningen. Särskilda insatser pågår här i samverkan
mellan kommunen och polisen. Kommande mätning
får visa om detta påverkat resultatet positivt.
I de östra kommundelarna har läget förbättrats i
Södra Sandby sedan senaste mätningen. Dalby och
Veberöd ligger kvar på ungefär samma nivå som
innan. Däremot har tryggheten i Genarp försämrats.
Bland annat anmärker man på att skadegörelse och
nedskräpning ökat, buskörning med mopeder och
motorcykel och att ungdomsgäng stör ordningen.

Pågående åtgärder
•

Trygghetsmätning för Lund 2020

Den senaste mätningen visar på ett sammantaget
trygghetsindex på 1,63. (Index 0 visar på obefintliga problem, medan index 6 visar på alarmerande
påtagliga problem). Detta gör Lund till en av de
tryggaste kommunerna i polisregion syd. Dock skall
det noteras att index stigit något den senaste femårsperioden från 1,38 år 2015 till 1,63 år 2020.
För tätorten Lund har bland annat tryggheten ökat
i centrum mot föregående år. Detta kan kanske till
viss del tillskrivas förekomsten av ordningsvakter,
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Ny gestaltning av Clemenstorget.

•

Statistiken över bostadsinbrotten till grund
för att kommunen satsat på att informera om
DNA-märkning av stöldbegärligt gods. Detta är
en teknik som möjliggör att en märkning som
identifierar vem som är rättmätig ägare av ett
objekt, kan appliceras på detta. Märkningen är
osynlig för blotta ögat och omöjlig att ta bort.
Märkningen framträder dock vid en speciell
belysning som polisen förfogar över. Detta gör
det svårt för den potentiella förövaren att sälja
stöldgodset vidare.
Kommunen har också påbörjat en större satsning på kameraövervakning. Erfarenheter från
kommuner, både inom och utom Sverige, visar
att kameraövervakning har en förebyggande
effekt på vissa brott. Just skadegörelse är en
sådan företeelse, där denna brottskategori
minskat i områden som försetts med kamera
övervakning.

•

•

•
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Varje mandatperiod tecknas en ny överenskommelse med polisen om vilka brottsförebyggande
insatser som kommunen och polisen skall satsa
på under mandatperioden. Med gällande överenskommelse som grund, skapas årligen också
nya gemensamma medborgarlöften.
Trygghetsvandringar genomförs tillsammans
med berörda förvaltningar, polisen, nattvandrare, representanter för boende och närings
idkare i det aktuella området. Upptäckta brister
som kan försämra tryggheten, såsom dålig
belysning, skrymmande växtlighet et cetera,
protokollförs, fotograferas och ansvar för åtgärdande av bristerna noteras. En uppföljande
vandring sker efter rimlig tid för att kontrollera
att de brister som upptäckts är åtgärdade i
någon form.
Socialförvaltningens tillståndsenhet har en
viktig förebyggande funktion avseende våldsbrottslighet. Det är väl känt att intagande av
alkohol eller andra droger försämrar omdömet
och flera våldsbrott sker på eller i anslutning
till nöjesställen som krogar och nattklubbar.
Tillståndsenheten genomför utbildningar av
serveringspersonal för att dessa skall kunna
hålla en ansvarsfull servering av alkohol och
bedömer också de inkomna ansökningarna om
tillstånd för försäljning av alkohol. Man utför
också kontroll av att serveringsreglerna efterföljs tillsammans med bland annat polisen.

Tryggheten har ökat i Lunds centrum
sedan senaste mätningen.

•

Vid en inventering som kommunens enhet
för trygghet och säkerhet genomförde 2020,
identifierades nära 60 olika arbetsgrupper och
nätverk med någon form av brottsförebyggande
funktion.

Styrning och uppföljning av trygghetsoch säkerhetsarbete

Kommunfullmäktige fastställde i februari 2020
kommunens program för trygghet och säkerhet.
I programmet avhandlas, förutom det brottsförebyggande arbetet, krisberedskap, informationssäkerhet, hot och våld mot personal och korruption. Till programmet utarbetades också en plan
för genomförande av intentionerna i programmet.
Här definieras bland annat mål och ansvarsförhållande i det brottsförebyggande arbetet. Det konstateras att ansvaret för att samordna och inrikta de
brottsförebyggande insatserna ligger hos kommunstyrelsen. Det konstateras också att det skall finnas
ett lokalt brottsförebyggande råd. Det anges också
vilket ansvar som ligger på nämnder och styrelser
för arbetet inom området. Bland annat skall berörda nämnder och styrelser ha en utsedd funktion
för samordning av det brottsförebyggande arbetet,
initiera investeringar i kommunens fysiska miljöer
som bidrar till ökad trygghet och säkerhet, samt
genomföra aktiviteter i enlighet med överenskommelsen mellan polisen och kommunen.

Framtida utveckling
Lund är, som redan framgått, en trygg kommun att
bo och leva i. Faktiskt en av de tryggaste i Sverige,
om man tar hänsyn till antalet invånare. Vi ligger
också i en storstadsregion med en ung befolkning.
Många av dessa ungdomar besöker ofta Lund för
att studera eller besöka nöjesställen i staden. Vår
region, med en befolkning som till stora delar har
goda ekonomiska förutsättningar, ligger nära kontinenten. Detta kan vara lockande för internationella
stöldligor, vilket kan påverka statistiken över stöldbrott och då i första hand bostadsinbrott och stöld
av fordon, eller av utrustning i fordon.

Kommissionen anser därför att Lund har ett gynnsamt utgångsläge för att vidta åtgärder som kan bevara tryggheten och minska brottsligheten i Lund.

Långt framskridna planer på att bygga en höghastighetsjärnväg med stopp i Lund diskuteras för närvarande. Blans annat är placeringen av en eventuell
snabbtågsstation föremål för diskussion. Denna typ
av stora resecentrum har erfarenhetsmässigt visat
sig vara områden där problem med brottslighet och
ordningsstörningar kan uppstå.
Vi ser på nära håll hur den organiserade brottsligheten påverkar, inte bara det fysiska utrymmet,
utan även det samhälle vi bygger vår demokrati på.

Polisen genomför sina satsningar (till exempel operation Rimfrost) för att störa ut kriminaliteten hos
våra geografiska grannar, Vi stödjer givetvis denna
verksamhet helhjärtat. Men vi måste även ta hänsyn
till att om dessa satsningar får lyckad effekt, så finns
det en påtaglig risk att den olagliga verksamheten
förflyttar sig.

Resecentrum är exempel
på platser där problem
med ordningsstörningar
ofta uppstår.
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En brottsgren som blir allt mer vanlig är de så kallade välfärdsbrotten, då den organiserade brottsligheten utnyttjar Sveriges välfärdssystem för att
felaktigt få del av bidrag och ersättningar från samhället, såsom assistansersättning, sjukpenning och
andra bidrag. Denna brottstyp har inga geografiska
gränser.

Vi har därför en slutsats:

Kommissionen gör, med anledning av detta, följande
bedömning, att om man bedriver en brottslig, men
ekonomiskt, fördelaktig verksamhet (drogförsäljning, prostitution, utpressning, människohandel
och välfärdsbrott) i en viss miljö och om verksamheten där störs, kan detta kanske göra att dessa
organisationer flyttar sin verksamhet till närliggande områden.
Lund ligger geografiskt nära områden med denna
typ av kriminalitet. Därför är det viktigt att förebygga denna utveckling. Kommissionen anser att vi inte
har några märkbara problem med organiserad kriminalitet, men vi väljer att föreslå ett antal åtgärder
för att förebygga en negativ utveckling.

Regeringen tillsatte också 2019 en utredning om
hur kommunerna skulle få ett lagstadgat ansvar
för det brottsförebyggande arbetet. Utredningens
rapport skall lämnas senast den 15 juni 2021. (Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete, dir.
2019:94) Detta gör förhoppningsvis kommissionens
arbete relevant, då vi sannolikt kommer att vara väl
förberedda för de krav som kommer att ställas i den
nya lagen.

Bra exempel och
kommissionens förslag
Kommissionen har gjort digitala studiebesök i
Malmö Stad och Helsingborgs Stad. Vidare har
kommissionens arbetsutskott genomför studiebesök och gjort intervjuer med personer som
företräder företag och organisationer som är betydelsefulla i det brottsförebyggande arbetet. I
rapporten redovisar vi endast de förslag vi anser
är relevanta för Lunds kommun.

Förslag:
•

Politisk styrning

I Program för trygghet och säkerhet som fastställdes
av kommunfullmäktige 20 februari 2020 anges det
att det är kommunstyrelsen som har ansvaret för
att samordna och inrikta de brottsförebyggande
insatserna. Det konstateras också att det skall finnas
ett lokalt brottsförebyggande råd. Det anges också
vilket ansvar som ligger på nämnder och styrelser
för arbetet inom området.
Lunds lokala brottsförebyggande råd, LBRÅ, har
idag inget beslutsmandat inom sitt område. Då
trygghetsfrågorna tenderar att komma högre och
högre upp på dagordningen, borde en politiskt
tillsatt grupp med beslutsmandat tillsättas för att
hantera dessa frågor.

Vid studiebesöket i Helsingborgs Stad, redovisades
en organisation som kommissionen uppfattade
som tydlig och effektiv. En trygghetsberedning som
hanterar frågorna på tre olika plan. En politisk
beredning, en styrgrupp som består av berörda
förvaltnings- och bolagschefer, lokalpolisområdeschefen och räddningstjänstens förbundsdirektör,
samt en tvärsektoriell tjänstemannagrupp som
tillser att åtgärderna samordnas och effektueras.
Exempel på kommunövergripande brottsförebyggande arbete är t ex plan- och byggprocessen, olika
tillståndsärenden, belysningsplaner etc.

Social brottsprevention
Communities that care, CTC

Malmö stad tillämpar sedan 2018 styrsystemet
Communities That Cares, CTC: Det är ett system för
långsiktigt preventionsarbete som innefattar våldsoch brottsförebyggande arbete, förebyggande arbete
mot sexuellt riskbeteende, underprestation i skolan,
depression och ångest, samt traditionellt ANDT
(Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak) - arbete.
Alla som arbetar med barns och ungas välbefinnande i ett lokalt avgränsat område, ges möjlighet
att delta i arbetet och de organiseras i ett så kallat
områdesteam eller i en styrgrupp. Arbetet ger en
gemensam kunskap om, och verktyg för, ett effektivt preventionsarbete. Arbetet följer en i detalj beskriven arbetsgång, som bygger på forskning, där
arbetet noga dokumenteras och kvalitetsgranskas
med hjälp av en checklista, som innehåller:
•

•

Get
started

Implement
and
evaluate

Creating
Communities
That Care

Get
organized

•

•
Create
a plan
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Develop
a profile

Trygghetsfrågorna bör få en mer framträdande roll i det politiska arbetet. Kommissionen
förslår därför att ett utskott ur kommunstyrelsen, alternativt en politisk beredning, tillsätts
för att bereda trygghetsfrågor. I samband med
att ett utskott tillsätts, bör även tjänstemannaorganisationen ses över. Ett bra exempel på
tjänstemannaorganisation och styrning är den
organisation som finns i Helsingborgs Stad.
Den politiska beredningsgruppen leds av styrande kommunalråd, styrgruppen leds av utvecklingsdirektören och säkerhetschefen leder
den tvärsektoriella tjänstemannagruppen

Förberedelser – kartläggning och samordning
av pågående insatser, arbeten och processer
samt etablering av ett områdesteam och styrgrupp.
Analys – En områdesspecifik nulägesanalys
grundad på lokala data, kunskaper och erfarenheter från områdets alla aktörer. Arbetet innefattar riskanalys, resursanalys och GAP-analys.
(Gapanalys identifierar ett företags nuläge och
företagets potential att nå ett drömläge.)
Handlingsplan – som sträcker sig över 10 år,
med effektiva insatser som möter områdets behov, med mål på tre nivåer: effektmål, risk- och
skyddsfaktorsnivå och programnivå.
Implementering – de förebyggande insatserna
implementeras och följs upp.

Arbetet bygger på att ett områdes risk- och skyddsfaktorer kartläggs genom en enkät som genomförs i
årskurserna 7, 8 och 9 i grundskolan,, samt i gymnasieskolans första årskurs. Riskfaktorerna är sådana
vilka kan skapa problem i framtiden och bidra till
sämre uppväxtvillkor för barnen. Skyddsfaktorerna
kan å sin sida bidra till bättre och tryggare uppväxtmiljöer för barnen.
Exempel på riskfaktorer:
• Missbruk av alkohol, narkotika eller andra
droger i familjen.
• Psykisk sjukdom eller kognitiv funktionsnedsättning hos föräldrar.
• Utsatt för eller bevittnar våld i nära relation.
• Barnets erfarenheter från krig och oroshärdar.
• Familj med social och ekonomisk utsatthet.
Exempel på skyddsfaktorer:
• Stabila och trygga boendeförhållande.
• Trygga relationer inom och utom familjen.
• Ekonomisk trygghet.
• Föräldrar med god omsorgsförmåga.
• Bra skola och förskola.

Den årliga trygghetsmätningen är utformad så att
den visar på känslan av trygghet och tillit till samhället inom en kommun eller ett område vid en viss
given tidpunkt. Inför till exempel ett CTC-arbete, gör
man en undersökning som dock går djupare ner i
problematiken och visar på faktorer som kan påverka tryggheten i framtiden. Sålunda kan ett område
som visar sig vara mycket tryggt i den årliga trygghetsmätningen visas sig var fyllt med riskfaktorer i
den fördjupade undersökningen. Detta kan påverka
tryggheten negativt i framtiden om inga insatser
sätts in för att motverka riskfaktorerna och stärka
skyddsfaktorerna. Faktorerna kan påverka förmågan att lyckas med skolresultaten och i förlängningen innebära att den unge till exempel utvecklar en
kriminell livsstil i framtiden.

Exempel på åtgärder:
• Stöd till föräldrar och andra vårdnadshavare.
• Insatser för att förebygga misslyckande i skolan.
• Begränsa tillgång till alkohol och andra droger.
• Påverkansarbete för att förbättra normer om
våld och maskulinitet.
• Arbete mot våld i nära relationer.
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Då Genarp sticker ut i de senaste trygghetsmätningarna på så sätt att tryggheten i orten upplevs som
allt sämre bör kommunen djupare analysera vad
som ligger bakom det något negativa resultatet.
Det är dock inte alls säkert att några åtgärder av den
typ som CTC-programmet omfattar är aktuella.
Däremot bör förekomsten av risk- och skyddsfaktorer undersökas närmare.

Förslag:
•

att kommunen genomför en enkätundersökning
bland ortens grundskoleelever för att fastställa
förekomsten av risk- och skyddsfaktorer bland
ungdomarna. Frågorna i enkätundersökningen kan med fördel arbetas in i Lundaenkäten,
LUNKEN, som alla Lunds grundskoleelever besvarar i tredje, sjätte resp nionde klass. Undersökningsresultatet tjänar därefter som grund
för om och vilka åtgärder som kan bli aktuella.
Efter fördjupade studier kanske konceptet CTC,
Communities That Cares eller någon liknande
åtgärd skulle kunna vara aktuella.

Situationell brottsprevention

Affärs- och medborgarplats, AMP (BID)
Att skapa trivsel och trygghet i områden med hög
kriminalitet och otrygghet är en stor utmaning. Det
krävs ofta ett långsiktigt och målmedvetet arbete
där alla de som har intresse i områdets utveckling
deltar.

I USA utvecklades metoden BID, Business Improvement Districs. 1983 hade området runt Grand
Central Terminal i New York förslummats till den
grad att företag valde att flytta sina verksamheter
därifrån. Droppen var när även Mobil Oil hotade
med flytt från Manhattan. Ett BID-projekt startades
och har sedan dess visat på hur lyckat ett sådant
samarbete kan bli. Efter ett regeringsuppdrag 2017
föreslår också det svenska boverket BID som en
effektiv samverkansmodell. Även i det nationella
programmet Tillsammans mot brott, pekar regeringen på att näringslivets roll i det brottsförebyggande
arbetet måste uppmärksammas och förstärkas.
I ett BID-samarbete samverkar fastighetsägare,
hyresgäster, näringsidkare och offentliga aktörer

för att stärka konkurrenskraften och öka lönsamheten i området. Tillsammans tar man ett samlat
grepp om gaturummet i form av markbeläggning,
sittmöbler, papperskorgar, växtlighet, belysning
och skyltning. Även renhållning och säkerhet är
ett gemensamt åtagande.

I Malmö har man ”försvenskat” metoden och där
går samarbetet under namnet Boende, Integration
och Dialog. I bostadsområdet Sofielund pågår ett
BID-samarbete mellan fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, byalag, samt företag som förbundit
sig att tillsammans med Malmö Stad, myndigheter, forskning, föreningsliv och boende utveckla
Sofielund. Startskottet för samarbetet gick 2014.
Då hade området plågats av oseriösa fastighetsägare
som gravt misskötte sina hus och tog ut ockerhyror.
Kriminaliteten hade fått fäste och drygt 50 kriminella, unga män skapade stor otrygghet i området.
Drogförsäljning skedde helt öppet, skjutningar och
anlagda bilbränder förekom ofta. Återväxten av
kriminella har stoppats och i dag finns endast ett
mindre antal yngre, brottsaktiva män kvar. Området
är idag rent och snyggt, de oseriösa fastighetsägarna är borta och tryggheten har åter infunnit sig.
Arbetet är långsiktigt och har en tidshorisont på
10-15 år. Då förväntas området ha hög status, stor
attraktivitet, höjda värden på fastigheter och verksamheter, samt en trivsam och trygg boendemiljö.
Det är därför inte otänkbart att Sofielunds beteckning som särskilt utsatt område tas bort i polisens
områdesklassificering.
Norra delen av Clemenstorget
ingår i Lunds C-triangel.
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Den nationella trygghetskommissionen har anammat metoden och gett den namnet AMP-modellen.
AMP står för Affärs- och Medborgarplats, men följer
i övrigt det innehåll av insatser och åtaganden
som BID-modellen innefattar i till exempel Malmö.
Svensk Försäkring har också, efter den nationella
kommissionens rapport, skapat ett centrum för
AMP som skall hjälpa till med etablering, utveckling
och spridning av AMP-modellen i Sverige.

I Lunds kommun är området kring centralstationen,
den så kallade C-triangeln, det mest brottsbelastade
området i kommunen. Området visar sig också vara
otryggt i resultaten från de senaste trygghetsmätningarna. Området begränsas av Västra Stationstorget i väster, Clemenstorgets norra sida, Löwengrenska Trädgården i öster och Bantorgets södra
del i söder. Centralstationen är den tredje största i
Sverige om man räknar antalet resande som passerar varje dag. Nyligen har också spårvagnstrafiken
börjat rulla mellan Clemenstorget och Brunnshög,
vilket ytterligare medför att flera pendlare kommer
att passera igenom området. Ett bra AMP-samarbete
i området skulle på sikt kunna minska behovet av
till exempel ordningsvakter och på så sätt frigöra
ekonomiska resurser.
AMP-metoden borde kunna förbättra tryggheten
och trivseln i området på sikt. Vid de medborgardialoger som polisen och kommunen genomfört
finns ett intresse från såväl boende som näringsidkare att ta tag i utvecklingen av området. Efter dialog med Centrum för AMP kan hela området C-triangeln ter sig något för stort att angripa samtidigt.
Modellen bör därför, inledningsvis, implementeras
på en mindre geografisk yta.

Förslag:
•
•
•

Att metoden AMP, Affärs- och Medborgarplats,
genomförs inom den del av området som utgörs
av Knut den Stores torg inklusive Bytaregången
samt Clemenstorget.
Att satsningen görs i samverkan med centrum
för AMP.
Att arbetet följs upp och utvärderas av Lunds
universitet samt centrum för AMP.

Effektiv samverkan för trygghet, EST

I Helsingborg sker ett samarbete mellan polisen,
räddningstjänsten, vaktbolag och stadens förvaltningar och bolag som följer ett metodstöd som går
under beteckningen, EST, Effektiv Samverkan för
Trygghet. Här spelar den digitala händelserapporteringen en central roll. De samverkande instanserna
rapporterar kontinuerligt in inträffade händelser
till en digital kartdatabas. Alla inrapporterade händelser ligger sedan till grund för en veckorapport
som gemensamt gås igenom och analyseras. Uppgifterna tjänar här som grund för vilka åtgärder
som skall vidtas och vilka prioriteringar som skall
göras inom dessa. Liknande möten mellan polis,
räddningstjänst och kommun förekommer även
veckovis i Lund. Mötena går under namnet SNÖmöte, Samverkan mot Narkotika/Örat mot marken.
Ett liknande system som beskrives i Helsingborg
bör var ett bra underlag för att diskutera och ta
beslut om åtgärder vid dessa möten även i Lund.
Lunds kommun använder i dag ett digitalt skaderapporteringssystem som också är kartbaserat.
Dock är det företrädelsevis skador på kommunala
fastigheter som anmäls medan polis, vaktbolag
och räddningstjänst inte rapporterar in direkt i
systemet. Skaderapporteringssystemet bör kunna
utvecklas till att mer efterlikna systemet i Helsingborgsmodellen EST. bland annat bör fler aktörer
kunna rapportera in händelser och möjligheterna
till att ta ut statistik och andra användbara data
bör förbättras.

Förslag:
•
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Att Lunds kommun med berörda förvaltningar,
i samverkan med relevanta parter, såsom polis,
räddningstjänst, vaktbolag och försäkringsbolag, utvecklar det nuvarande skaderapporteringssystemet till att motsvara ett liknande

system som Helsingborgs stad använder inom
samverkansmodellen EST, Effektiv Samverkan
för Trygghet. Om möjligheterna att utveckla nuvarande system i denna riktning är begränsade,
bör det övervägas att upphandla/utveckla ett
nytt separat system.

Att arbeta med digitala sensorer Internet of things, IOT

Lunds kommun planerar att utöka bevakningen
av sitt fastighetsbestånd med digital kameraövervakning. Efter ett större antal anlagda bränder har
kommunen sökt och även fått tillstånd att bedriva
kameraövervakning för flertalet av sina skolor. Den
digitala tekniken med sensorer och möjligheter till
många styr- och reglerfunktioner, kan med fördel
användas i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Studiebesöken i Helsingborgs Stad och på Axis
Communications har också visat på att den digitala
tekniken bjuder på många olika lösningar och kombinationer inom området brottsprevention. Olika
typer av sensorer, mikrofoner, högtalare, kameror
och/eller radar kan, var för sig eller i kombination
med varandra, till exempel minska skadegörelse
såsom inbrott, klotter och anlagd brand. Till exempel kan en sensor vid en byggnad larma om någon
rör sig för nära byggnaden. Samtidigt som en larmsignal skickas till den anslutna larmcentralen startar kameran en inspelning av händelseförloppet.
Larmoperatören kan se i realtid vad som händer
och via en digital högtalare uppmana de närvarande
på platsen att lämna området.
Lunds kommun har redan ett etablerat samarbete
kring digitala lösningar inom konceptet Future by
Lund. Konceptet är en innovationsplattform som
verkar för smarta och hållbara lösningar för växande städer, byar och de människor som bor där.
Organisationen består av Lunds kommun och
partners från Lunds universitet, organisationer och
näringslivet. Denna samverkan passar mycket väl
för att även hantera brottsförebyggande insatser.

Förslag:
•

Att Lunds kommun, inom innovationsplattformen Future By Lund, testar och utvecklar olika
digitala lösningar för att förebygga brott och
öka människors trygghet.

Extern finansiering av preventionsarbete
En kommuns tillgängliga resurser skall fylla många
krav, behov och önskemål, där det trygghetsskapande arbetet bara är ett område bland flera. Det finns
dock möjlighet att söka finansiering av trygghetsskapande åtgärder såväl nationellt som internationellt. Bland annat finns varje år möjlighet att söka
stöd hos nationella brottsförebyggande rådet för
brottsförebyggande insatser (BRÅ)baserade på en
tydlig problembild. Vissa villkor måste vara uppfyllda och dessa kan förändras över tid. BRÅ meddelar
ansökningstid och villkor för stödet varje vår. Bland
annat stödjer BRÅ vetenskapliga utvärderingar av
brottsförebyggande insatser. Detta område har varit
starkt eftersatt i Sverige och vi kan därför, i många
fall, inte med säkerhet säga om våra åtgärder varit
adekvata.
EU:s fond för inre säkerhet stödjer insatser för att
stärka unionens inre säkerhet. Hit räknas bland annat medlemsländernas brottsförebyggande arbete.
Organisationer som är verksamma inom områdena
gränskontroll, viseringar, krishantering, brottsförebyggande – och brottsbekämpande arbete, krisberedskap och samhällsviktig verksamhet kan söka
stöd ur fonden.

I sammanhanget kan också påpekas att samverkan
också kan sökas med privata, lokala aktörer som har
intresse av att Lund är tryggt och säkert.

Förslag:
•
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Att Lunds kommun aktivt skannar av dessa
möjligheter till extern finansiering för att möjliggöra ytterligare satsningar inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande området.

Övriga förslag att beakta
i kommunens arbete
Under kommissionens arbete har det framkommit
en hel del andra förslag och åtgärder som kommunen redan tillämpar i vissa delar. Kommissionen
vill dock peka på en del insatser som vi anser särskilt viktiga för att minska brottsligheten och för
att öka tryggheten i Lund.

Social brottsprevention
Fritidsverksamhet

Vid samtal med unga och under arbetet med att
analysera trygghetsmätningarna ur ett ungdomsoch genusperspektiv har fritidsgårdarna flera
gånger nämnts som trygghetsskapande för den
unga delen av befolkningen. Bland annat önskar
man att gårdarna hade fler och utökade öppettider
på kvällar och under helger. Just att kunna erbjuda
meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter har visat
sig vara både brottsförebyggande och trygghetsskapande.

Att beakta:
•

Att en av de bästa brottsförebyggande åtgärderna mot ungdomsbrott är att erbjuda barn
och unga en meningsfull fritid. De kommunala
fritids- och kulturverksamheterna, samt de idéburna organisationernas verksamheter för unga
fyller en viktig funktion i det trygghetsskapande
arbetet. Satsningar på dessa verksamheter bör
fortsätta och om möjligt utökas.

Meningsfulla aktiviteter för barn och unga

Under senare år har kommunen stått som värd för
aktiviteter som engagerar barn och unga under den
tid som skolorna håller stängt. Exempel på dessa
aktiviteter är Lov i Lund och Sommarlund. Rapporter som polisen redovisat i Lunds brottsförebyggande råd gör gällande att antalet anmälda brott,
särskilt skadegörelsebrott, minskar betydligt under
den tid som aktiviteterna genomförs. Samma utfall
ger insatsen med praktikplatser för unga under
sommarlovet.

Aktiviteter under Sommarlund.

Att beakta:

Att beakta:

•

•

Att meningsfulla aktiviteter får en framskjuten
plats i verksamhetsplaneringen. Aktiviteter
såsom Lov i Lund och Sommarlund har visats
sig vara goda brottsförebyggande verksamheter.
Detta gäller också i hög grad de av kommunen
tillhandahållna praktikplatserna under sommarlovet.

Insatser för kvinnors trygghet

Bland annat vid analysen av trygghetsmätningarna
framgår skillnader mellan vad som gör män respektive kvinnor otrygga. Rent generellt visar det
sig att kvinnor är mer otrygga än män. En stor del
av brott mot kvinnor sker i hemmet. Psykisk och
fysisk misshandel utförd av den manliga partnern
är tyvärr ingen ovanlig företeelse. Hedersrelaterat
förtryck tenderar också att bli allt vanligare. Dessa
utsatta kvinnor visar också på en större otrygghet i
det offentliga rummet. Det är mycket viktigt att de
flickor och kvinnor som utsätts för våld kan få snabb
hjälp med till exempel polisanmälningar och kanske
ett skyddat boende.

Att beakta:
•

Att en del verksamheter utanför kommunens
organisation, såsom tjejjouren och kvinnojouren, fyller en mycket viktig roll för flickors och
kvinnors säkerhet och trygghet. Samverkan
med dessa och liknande goda krafter i samhället
bör utvecklas ytterligare och det kommunala
stödet till desamma utökas.

Samverkan i närområdet

Kommunerna i mellersta Skåne, det vill säga Burlöv,
Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp
och Svalöv, samverkar i flera former inom det
brottsförebyggande- och trygghetsskapande området. Brottsofferjouren ger stöd till utsatta brottsoffer, Barnahus, möjliggör för barn, som utsatts för
övergrepp, en trygg miljö, där de slipper slussas
runt mellan olika myndigheter, och Kriscentrum för
mellersta Skåne erbjuder hjälp för barn och vuxna
som utsatts för våld i nära relation eller hedersrelaterat förtryck. Det är också viktigt att den som
utövar våldet i till exempel en familj, också kan
erbjudas hjälp för att sluta bruka våld.
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Att den samverkan kring brottsförebyggande
– och trygghetsskapande arbete som finns i
närområdet inom bland annat inom Brottsofferjouren, Barnahus och Kriscentrum är viktiga för
att skapa trygghet för människor som utsatts
för brott i olika former.

Situationell brottsprevention
Fältgruppen

Vid flera av våra intervjuer och studiebesök uppfattas att personalen från kultur- och fritidsförvaltningens fältgrupp är ett välkommet inslag under
kvällar och helger. Fältgruppen verkar situationellt
förebyggande genom att agera kapabla väktare
enligt rutinaktivitetsteorin, men har också en viktig
social förebyggandeverksamhet genom sitt långsiktiga relationsbyggande med ungdomar. Gruppen
som sådan ger ungdomarna en trygghetskänsla och
man känner sig friare att tala med medlemmarna i
fältgruppen än vad man gör med poliser eller ordningsvakter. En av fältgruppens viktigaste uppgifter
är att skapa långsiktiga relationer med ungdomarna
på ett sätt som poliser och ordningsvakter inte har
möjlighet att göra. Flera aktuella forskningsrapporter visar också på att den typ av verksamhet som
fältgruppen bedriver, både är brottsförebyggande
och trygghetsskapande på såväl kort som lång sikt.
Önskemål om utökad närvaro av gruppen finns i
hela kommunen och särskilt i de östra kommundelarna.

Att beakta:
•

Att fältgruppens personal fyller en viktig funktion för barn och unga i kommunen. Ungdomar
uppfattar fältgruppen som mer trygghetsskapande än polis eller ordningsvakter. Särskilt i de
östra kommundelarna efterfrågas en utökad
närvaro av fältgruppen.

Samverkan Kultur- och fritidsförvaltningen
och socialförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen är två mycket viktiga verksamheter för att
skapa en trygg fritid för barn och unga. Det arbete
som görs ute på fältet har stor betydelse för våra

ungdomar och samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen bör därför
utvecklas och stärkas ytterligare.

Att beakta:
•

Att samverkan i trygghetsskapande frågor
mellan kultur- och fritidsförvaltningen och
socialförvaltningen bör ytterligare utvecklas
så att personal från båda förvaltningarna
verkar tillsammans ute på fältet i kommunens
olika delar.

Idag sker ingen formell samordning mellan de olika
aktörer som hanterar belysningsfrågor inom respektive markområde. Detta innebär till exepel att till
exempel att olika hyresvärdar styr över belysningen
inom sitt fastighetsbestånd, utan att samordning
sker med exempelvis tekniska förvaltningen.

Att beakta:
•

Belysningen som trygghetsskapande faktor

Hur den allmänna belysningen anordnas på offentliga platser kan påverka både säkerheten och trygghetskänslan. Ibland kan en stark belysning vara att
föredra och vid andra tillfällen kan en mjukare belysning kan upplevas som mer positiv. Med dagens
teknik finns det möjlighet att styra belysningen så
att den belyser ett specifikt område starkare eller
mjukare beroende på vad som sker i området, vilken
tid på dygnet det är och mängden av personer på
platsen vid ett givet tillfälle. I dag finns det också
belysningsstolpar och belysningsarmaturer som
är förberedda för att montera olika typer av digital
styrning och utrustning, såsom kameror, mikrofoner, högtalare och radar.
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Att förutsättningarna för olika sätt att anordna
belysningen på allmänna platser har ökat med
den digitala utvecklingen. Bland annat tillverkas
numera lyktstolpar som är förberedda för montering av digital bevakningsteknik och teknik
för styrning av belysningen. Då belysningen är
en viktig faktor för trygghetskänslan, bör detta
beaktas då kommunens ljusplan revideras, så
att den anpassas efter den nya tekniken och den
allmänna belysningen anordnas med ett trygghetsperspektiv i fokus. Samordningen mellan
olika aktörer inom detta område bör också ses
över.

Slutord

Det är kommissionens uppfattning att om de föreslagna åtgärderna genomförs och de framhållna
synpunkterna beaktas så kommer Lund att ha goda
förutsättningar, dels för att en överflyttning av
våldet från grannstäderna försvåras och dels för att
den trygghet och säkerhet som lundaborna upplever
idag kommer att bibehållas och sannolikt öka.

lund.se

