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Polisens medborgarlöfte

IVIalmö 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.

Möllevången och Rådmansvången är två stadsområden centralt belägna i
Malmö. Stadsområdena gränsar till varandra och haren liknande lokal lägesbild.

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.

En kartläggning genom medarbetar- och medborgardialog påvisar att områdena
präglas av en i många delar öppen drogscen.

Områdena har flertalet skolor på grundskole- och gymnasienivå.
l det uppsökande arbetet med barn och ungdomar kan man tydligt se ett
orsakssamband mellan den upplevda känslan av otrygghet och den allmänna
lägesbilden i dessa områden.

Med anledning av den presenterade lägesbilden antar polisen, Malmö stad,
Fastighetsägare BID (Boende, Integration, Dialog) Möllevången härmed ett
gemensamt medborgarlöfte för Möllevången och Rådmansvången.

Inriktning för medborgarlöftet under april 2021 till april 2022 kommer att
vara:

Genom en aktivitetsplan så ska samtliga aktörer redovisa tänkta åtgärder och
insatser för att skapa tydlighet i samverkansprocessen för medborgarlöftet.

• Polisen förbinder sig att arbeta brottsförebyggande och
trygghetsskapande genom en stark polisiär närvaro kopplat till den lokala
lägesbilden.
Ett särskilt fokus ska ligga på gruppen barn och ungdomar.
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Malmö stad förbinder sig att arbeta med fokus på förebyggande
verksamhet kopplat till barn och ungdomar.

• Fastighetsägare BID Möllevången förbinder sig att arbeta med
förebyggande verksamhet kopplat till den lokala lägesbilden.
Ett särskilt fokus ska ligga på gruppen barn och ungdomar.

Tillsammans så ska vi verka för att minska den upplevda otryggheten i dessa
områden. Då fokus ligger på barn och ungdomar, kommer vi att ta tillvara denna
grupps engagemang genom att involvera dem. På så sätt hoppas vi uppnå
positiva effekter.

Medborgarlöftet har även som mål att bidra till en mer långsiktig förändring
genom att stärka samtliga aktiva parters lokala närvaro och tillgänglighet.

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

• Media

Medborgardialog

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

Datum: 2021-04-22
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Avdelningschef Arbetsmarknads och socialförvaltningen
Utredning
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Aktivitetsplan för Medborgarlöfte Möllevången-Rådmansvången 2021-2022

Åtagande polisen:
Polisiär närvaro och synlighet på platser som upplevs som otrygga inom
området för medborgarlöftet.

• Nära samarbete med ASF och andra aktörer för att tidigt förhindra och
förebygga rekrytering till kriminalitet och missbruk bland barn och
ungdomar.

Identifiera och arbeta mot kriminella individer som bidrar till otryggheten i
området för medborgarlöftet.
Biträda vid tillsyner inom ramen för Tryggare Malmö mot verksamheter
som kan påverka barn och unga negativt.
Ta ansvar för kartläggning, statistik och uppföljning av den lokala
problembilden i området.

Åtagande Avdelningen för Arbetsmarknad och socialförvaltningen (ASF):
ASF Enheten för Förebyggande och tidigt stöd förbinder sig att
tillsammans med polis tidigt upptäcka normbrytande beteende bland
unga.

• ASF Enheten för Förebyggande och tidigt stöd förbinder sig att vara
närvarande och möta upp unga i riskgrupp, samt slussa vidare till adekvat
stöd för den unge regelbundet.
ASF Enheten för Förebyggande och tidigt stöd kommer att arbeta för att
ta in ungas perspektiv genom att inhämta deras åsikter om deras
upplevda trygghet och förmedla i relevanta forum.

Åtagande Fastighetsägare BID Möllevången:
Arbeta för att skapa trygga och trivsamma miljöer i Möllevången-
Rådmansvången.
Fortsätta fokusera på trygghetsskapande åtgärder och trygga miljöer för
tjejer och kvinnor.

• Bidra till att barn och ungdomar engageras för att kunna utveckla
stadsmiljön i Möllevången-Rådmansvången.
Prioritera seriös fastighetsförvaltning för trygga boendemiljöer och som
leder till minskad omflyttning och ökad kollektiv styrka.
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