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Inrätta patrullerande  
Trygghetsvärdar
Under perioden när den nya majo-
riteten (S+C+MP+V) haft makten år 
2015 till år 2017 har brottsligheten i 
Burlöv ökat från 12 118 till 12 469 om 
man mäter i anmälda brott/100 000 
invånare. I borgerligt styrda Lomma 
har under samma tid brottsligheten 
minskat från 7625 år 2015 till 6550 år 
2017. Vad gör Lomma rätt och vad 
gör Burlöv fel?

En åtgärd Lomma genomfört är att inrätta 
Trygghetsvärdar. 

Trygghetsvärdarna är anställda av kom-
munen, och har personal som arbetar alla 
kvällar och nätter på året. De kör omkring i 

kommunen och slår larm om de ser något 
som inte står rätt till. De ska genom sin när-
varo förebygga brottslig verksamhet, men 
har inte några polisbefogenheter och är inte 
heller några väktare.

Trygghetsvärdarna ska arbeta mot oönska-
de händelser och för en ökad trygghet för 
alla som bor, verkar eller vistas i Lomma 
kommun.

Grunduppdraget innebär att vara en resurs 
till kommunens trygghets- och skadeföre-
byggande arbete. Uppdraget innebär att vara 
synlig i kommunens geografiska område och 
att ”vaka” över kommunen. Trygghetsvär-
darna ska arbeta situationsanpassat, vilket 

Den svenska kronans växelkurs note-
rades i början av maj till den lägsta 
nivån mot euron på åtta år. Kronans 
varierande värde medför stora 
kostnader för företag som behöver 
valutasäkra sig, för att inte tala om 
de som vill semestra utomlands eller 
åka över till Köpenhamn en eftermid-
dag.

I dagens globaliserade värld där 
människor hela tiden rör sig mellan 
olika länder har vi länge betraktat 
internationell handel som en själv-
klarhet. Den inre marknaden fyller 
i år, 2018, 25 år. På en gemensam 
marknad, liten eller stor, så handlar 
man med samma valuta. Det är nu 
hög tid att Sverige ansluter sig till de 
19 euroländer som ingår i samarbe-
tet och inför euron så snart det går. 
Den praktiska nyttan är ovärderlig, 
både för företag och för enskilda 
individer. Med en gemensam valuta 
blir det enklare för svenskar att resa 
och att göra affärer i EU, vi slipper 
växlingskostnader och oförutsägbara 
svängningar i växelkurserna.

Att ansluta sig till den gemensamma 
valutan handlar om mycket mer än 
de praktiska och ekonomiska förde-
larna. Det handlar också om vilket 
EU vi vill se i framtiden. Att samtliga 
länder, Sverige inräknat, inför euron 
är därför en förutsättning och nöd-
vändig konsekvens.

De ekonomiska argumenten för var-
för Sverige ska stå utanför eurosam-
arbetet håller inte längre. De utma-
ningar euron har stått inför har efter 
finanskrisen lösts genom att reformer 
som europluspakten, finanspakten 
och bankunionen vars funktioner är 
stärka euroområdets ekonomi och 
att säkerställa en större stabilitet i 
banksystemen, till gagn både för 
småsparare och aktieägare.

Sverige är en liten ekonomi i världen. 
Vill vi stärka vårt inflytande i EU och 
på den internationella arenan, så är 
det dags att vi ansluter oss till den 
valuta som 340 miljoner människor 
använder varje dag

Kronan  
är en 
skvalpvaluta

Liberalerna vill att vi får bättre mat- 
upplevelser i Burlöv och att vår kom-
mun etableras på kartan som en plats 
där man kan få god mat och dryck av 
hög kvalitet.

Kommunen kan driva på en sådan utveck-
ling genom att:
• Anta en tydlig viljeinriktning om 

att etablera Burlöv som en plats för 
matupplevelser

• Använda de verktyg man förfogar över, 
till exempel ta upp frågorna med eta-
blerade matställen inom Citysamverkan 
i centrala Arlöv och Åkarp

• Rusta upp och försköna de centrala 
delarna av kommunen

• Via uthyrning av egna lokaler eller ägda 
av Burlövsbostäder för restaurantända-
mål ställa krav på restauratören i linje 
med viljeinriktningen

• Höja smakupplevelserna på den mat 

Bättre Matupplevelser 
i Burlöv



kan innebära att arbetssättet ska anpassas 
under de perioder bostadsinbrotten är som 
flest, så att de kan vara en resurs i att minska 
bostadsinbrotten. Först och främst handlar 
det om att öka synligheten i villakvarte-
ren genom ökad närvaro, framförallt i de 
områden som statistiskt sett drabbas av flest 
inbrott.

Under sommarhalvåret, när det rör sig fler 
människor i kommunen, ska trygghetsvär-
darna synas där människorna finns. Både för 
att ha en lugnande effekt men även som en 
service till dem som befinner sig i kommu-
nen. Trygghetsvärdarna skall i samarbete 
med fältgruppen minska oro ute på gator 
och torg. 

Trygghetsvärdarna rör sig ute i kommunen 
när största delen av samhället sover. De ser 
saker som annars inte uppmärksammas, 
alternativt upptäcks senare. Kopplingen till 
Säkerhetschefen gör att de kan bidra till en 
ökad trygghet i samhället och genom SOS 

alarm kan de nå de kommunala jourerna 
och beredskaperna för att informera om en 
översvämning eller ett träd som fallit över 
vägen.

På så sätt kan rätt funktion kontaktas och 
möjligheten att i ett tidigt skede åtgärda det 
som inträffat ökar. Att hjälpa en skadad eller 
riskutsatt person i form av omplåstring, 
samtal till anhörig eller i allvarligare fall larm-
ning av ambulans är ett annat exempel.

Nu föreslår Liberalerna i Burlöv att det 
inrättas patrullerande Trygghetsvärdar 
enligt Lommamodellen. Det bör starta från 
årsskiftet 2018/2019.

Mats Lithner (L)

Integrationen mellan Skåne och Själ-
land är en känslig planta som måste 
vårdas. De som har drivit på utveck-
lingen var på god väg att skapa ett 
sammanhängande stadsområde som 
fungerar oavsett landsgränsen. En 
stor, gemensam, fungerande mark-
nad för handel och arbete är oerhört 
bra för tillväxten i hela regionen. 
Stockholmsbaserade partier och poli-
tiker verkar ha svårt att förstå det.

Den gränskontroll som sker i Hyllie 
stör tågtrafiken och pendlingsmöjlig-
heten i Öresund genom att restiden 
i praktiken förlängs och möjlighe-
terna att sköta ett normalt arbete 
på andra sidan gränsen störs. Ur 
Stockholmssynpunkt är det som om 
alla t-banetåg skulle stoppas på väg 
mellan Norr- och Södermalm och 
samtliga passagerare skulle utsättas 
för id-kontroll.

Regeringen borde ha sökt andra 
möjligheter för att göra Sverige 
mindre attraktivt för flyktingar än att 
införa gränskontroll.

Den nordiska passunionen från 1954 
har satts ur spel, och för oss skåning-
ar medför det en högre arbetslöshet 
och än lägre tillväxt. 

Gränskontrollen  
mellan Sverige och  
Danmark måste  
upphöra
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som serveras inom barnomsorg, skola 
och äldreomsorg genom att låta en 
professionell krögare producera denna

• Inrätta en utmärkelse som årligen 
utdelas till det matställe som levererat 
”Årets matupplevelse i Burlöv”

• Kriterier kan vara; hög kvalitet på 
råvarorna, god smak och bra tillagat, 
unik matupplevelse, välsmakande 
drycker från små producenter som öl 
från mikrobryggerier och vin från små 
vingårdar



Bygg en fritidsgård i Burlöv nu
Vi Liberaler vill att Burlöv inrättar en 
fritidsgård i Arlöv och en i Åkarp på 
centralt läge, ungdomarna ska inte 
gömmas undan i undermåliga lokaler. 
Burlöv har saknat en permanent fri-
tidsgård sedan 1991 och Socialdemo-
kraterna har lovat att bygga en sedan 
dess utan att göra det. Flera lediga 
och lämpliga lokaler har funnits hos 
Burlövsbostäder under de senaste 
åren men en uthyrning till fritidsför-
valtningen har stoppats av politiska 
skäl. Vi lovar att se till att barnen 
faktiskt får tillgång till en permanent 
fritidsgård, och vi håller våra löften!

En fritidsgård är en billig investering i 
ungdomars uppväxt, som medverkar till att 
många unga slipper mötet med kriminalitet 
och självskadebeteende. Att arbeta förebyg-
gande är klokare än att försöka lappa ihop i 
efterhand. Det ser vi nu är att många unga 
tvingas möta både sin egen och sina föräld-
rars arbetslöshet, vilket inte bidrar till någon 
positiv utveckling.

Med öppna fritidsgårdar skulle mycket av 
den frustration som vi ser kunna upptäckas i 
tid och undvikas. Barn föds inte med elakhet 
eller kriminalitet men vi vet att när man som 
ung inte har något att göra får det konse-
kvenser för många och otryggheten ökar.

På en fritidsgård får ungdomarna även fler 
kontakter med vuxna som verkligen står på 
deras sida och inte bara är ute efter att locka 
in dem i missbruk eller kriminalitet.

Medborgarna i Burlöv måste ges större 
möjlighet att på detta sätt bidra till att ge de 
uppväxande generationerna bättre förutsätt-
ningar och en ljusare framtid.

Vi Liberaler menar att det behövs en med-
veten strategi och satsning på fritidsgårds-
verksamhet så att den öppna verksamheten 
och gårdarnas aktivitet får en självklar plats 
i Burlövs satsningar på ungdomars fritid. 
Bland poliser och anställda inom social-
tjänsten finns ett starkt medvetande om att 
avsaknad av fritidsgårdar leder till ökade 
kostnader i form av kriminalitet och vanda-
lisering. Samhällets kostnader kan minska 
genom att fler ungdomar erbjuds fritidsgår-
dar och öppen verksamhet.

Ungdomar ska ingå i samhällsgemenskapen 
och stärkas i sin identitet och tillåtas driva 
sina egna frågor. En fungerande fritidsgårds-
verksamhet bör handla om både och. Verk-
samheten är särskilt viktig för unga i riskzon 
som ofta är överrepresenterade bland besö-
karna. Burlöv får ett lokalt inflytandeforum 
för att låta ungdomarna komma till tals och 
förmås delta som en del i en demokratisk 

fördjupning. Fritidsgårdarna är också en allt 
viktigare arena för arbetsmarknadspolitiska 
insatser.

Med fritidsgård kan också ett mer medvetet 
och systematiskt arbete startas för att skapa 
aktiviteter och mötesplatser för tjejer.

Under denna mandatperiod har jag konstant 
tagit upp frågan tills avsaknaden av just en 
fritidsgård blivit så pinsam för Socialdemo-
kraterna att de nu går till val på detta. Frågan 
som varje medborgare dock bör ställa sig 
är om detta återigen bara är ett tomt löfte, 
liksom de senaste 27 åren? Vi Liberaler 
lovar inte att alla problem kommer att lösas 
över en natt men däremot att vi kommer 
att ta tag i alla gamla surdegar och att minst 
en fritidsgård för kommunens ungdomar 
kommer att uppföras under nästa mandat-
period. Burlöv kan så mycket bättre, låt oss 
visa detta!

Kristoffer Daag (L) 

Följ oss på 

Twitter 
twitter.com/L_Burlov

Facebook  
www.facebook.com/LiberalernaBurlov

Vår hemsida  
burlov.liberalerna.se

Kontakta oss på  
burlov@liberalerna.se


