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Polisens medborgarlöfte

n/Ialmö skall vara en trygg och säker stad att både bo och vistas i.
Medborgarlöftet syftar därför till ett effektivare brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete mellan polis, kommun och andra aktörer.
Angelholmsgatan är en del av stadsområde Möllevången i Malmö.
Gatan är representativ för området när det gäller infrastruktur, boendeformer och
verksamheter. Delar av gatan är periodvis också en av Malmö stads
sommargator.

Resultat från polisens trygghetsmätning påvisar ett behov av insats för att öka
tryggheten för medborgarna i området. Mätningen visar också att nedskräpning,
missbruksproblem samt störningar i utomhusmiljön har stor negativ påverkan för
tryggheten. Det finns också ett behov av tillsyn av verksamheter längs gatan.
Med anledning av den presenterade lägesbilden så antar polisen, Malmö stad,
Fastighetsägare BID (Boende, Integration, Dialog) Möllevången härmed ett
gemensamt medborgarlöfte förÄngelholmsgatan.
Inriktning för medborgarlöftet under april 2021 till april 2022 kommer att
vara:

Genom en aktivitetsplan ska samtliga aktörer redovisa tänkta åtgärder och
insatser för att skapa tydlighet i samverkansprocessen för medborgarlöftet.
Polisen förbinder sig att arbeta brottsförebyggande genom en stark
polisiär närvaro kopplat till den lokala lägesbilden.

• Malmö stad förbinder sig att arbeta med tillsyn av verksamheter längs
gatan och med situationell brottsprevention.

Fastighetsägare BID Möllevången förbinder sig att arbeta enligt BID
processen tillsammans med lokalpolisområde Norr och Malmö stad.
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Tillsammans ska vi verka för att minska den upplevda otryggheten längs
Angelholmsgatan, detta genom att aktivt arbeta mot den presenterade
lägesbilden.

Samtidigt ska samtliga aktörer verka för en långsiktig positiv effekt och skapa en
stabil samhällsutveckling genom att tillvarata den kunskap, erfarenhet och
engagemang som finns på Angelholmsgatan.

Medborgaren kommer att ges möjlighet att regelbundet följa arbetet i:
Digitala kanaler och sociala medier.
• Media

Informationsbrev

Medborgardialog
Uppföljning av medborgarlöftet kommer ske genom:
• Resurs och aktivitetsuppföljning
Prestationsuppföljning
Effektuppföljning

Datum: 2021-04-22
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Åsa Nilsson

Mathias De Maré

Lokalpolisområdeschef Malmö Norr

Avdelningschef Miljöförvaltningen

w
Peter Nilsson

Jan Svärd

Tf Avdelningschef FGK
Avdelningen för offentlig miljö

Ordf. Fastighetägare BID Möllevången
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Aktivitetsplan för IVIedborgarlöfte Angelholmsgatan 2021-2022

Åtagande polisen:
Aktivt jobba med medborgardialog med boende och näringsverksamheter
längs gatan.

Öka den polisiära närvaron längs gatan och i området.
Biträda och planera tillsyner tillsammans med Tryggare Malmö.
Ta ansvar för kartläggning, statistik och uppföljning av den lokala
lägesbilden längs gatan.

Åtagande Fastighets- och gatukontoret:
Se över placering av papperskorgar samt byta ut till nyare modeller
Ta bort klistemärken och klotter på lyktstolpar, pollare, vägskyltar etc.
• Måla om och laga bänkar, lyktstolpar, pollare etc.
• Förbättringsmåla parkeringsfickor.
Sopa löv och skräp i parkeringsfickor, mellan cykelställ etc.
Se över renhållningsrutiner.
Se över belysningen längs gatan.
• Förändrad gestaltning av sommargatan. Ex hållbara material, större
planteringar.
Sommargatan kommer att regleras om till gågata mellan april och
oktober.

En större utvärdering kopplat till sommargatan kommer att göras under
sensommar/höst.

Åtagande Miljöförvaltningen:
Bedriva behovsanpassad tillsyn utifrån miljönämndens reglemente och
miljö-och hälsoskydds- och livsmedelslagstiftningen med fokus på
verksamheter längs gatan.
Vara behjälplig med samordning av myndighetsgemensamma inom
Tryggare Malmö utifrån identifierade behov.
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Åtagande Fastighetsägare BID Möllevången:
• Utforma processen för Angelholmsgatan som blir vägledande i andra
processer kring gatustråk/ kvarter.

Bidra med systematisk genomgång och sammanställning av
verksamheter, fastighetsbestånd, för att identifiera utmaningar.
Genomföra en kartläggning via enkäter och intervjuer för att lyssna av
boende och verksamheter.

Bidra genom sitt nätverk för att skapa kortsiktiga och långsiktiga lösningar
utifrån BID metoden.
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