
Vi deltar i Medborgarlöftet för Malmö 
Söder med särskilt fokus på Nydala, 
Hermodsdal och Lindängen.



Aktivitetsplan
Bilaga 1

Polisen lovar: 

1. Att genomföra minst 20 narkotikainsatser på Nydala, Hermodsdal och Lindängen.

2. Att fortsätta att utveckla kontakten mellan skolan och polisen där inriktningen är att det   
    ska finnas en kontaktpolis per högstadieskola i Södra Malmö. 

3.  Att ha en hög synlighet i det särskilt utsatta området Nydala, Hermodsdal och Lindängen. 

4.  Att tillsammans med socialtjänsten genomföra minst fyra kvällsvandringar i området. 

5.  Att genomföra minst fyra myndighetsgemensamma tillsynskontroller avseende rök caféer  
     (sisha klubbar) och näringsidkare som säljer tobak. 

6.  Att supporterpoliserna kommer en dag i veckan att delta vid de fysiska och teoretiska  
     lektionerna på Oxievångsskolan i programmet ”Tillsammans”. 

7.  Att de poliser som deltar i programmet ”Tillsammans” bidrar genom sin närvaro samt i  
     samband med de teoretiska lektionerna att ge eleverna en insikt om hur det är att vara  
     polis samt om polisens verksamhet. 

8.  Att de deltagande poliserna i programmet ”Tillsammans” ska vara stödjande även till          
     andra ungdomar på skolan och vara goda representanter för samhället och polisen. 

9.  Att tillsammans med LB 07 arrangera en fotbollsturnering i Lindängen för ungdomar och  
     aktörer i stadsområde söder för att stärka banden mellan deltagare och boende i området. 

10. Att närvara på Oxievångsskolan när de har ”Öppet hus” för allmänheten. 
 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, socialtjänst söder lovar: 
 
11. Att tillsammans med polisen genomföra minst fyra kvällsvandringar i området. 

12. Att genomföra trygghetsskapande events tillsammans med viktiga aktörer i området. 
 
 
Fritidsgården i Oxie lovar: 

13. Att fritidsassistenter från Oxie Fritidsgård kommer att medverka i programmet  
      Tillsammans” i den utsträckning som behövs för att bidra till god kvalitet i aktiviteterna.   
      Medarbetare från fritidsgården bidrar med god lokal kunskap och kännedom gällande  
      de unga som deltar och följer de aktiviteter som sker inom programmet ”Tillsammans”. 

14. Lokaler på fritidsgården kan komma att användas vid behov till fotboll i programmet      
     ”Tillsammans”.



Oxie bibliotek lovar: 
 
15. Att lokaler på Oxie fritidsgård kan komma att användas vid programmet ”Tillsammans”. 
 
16. Att Oxiebiblioteket efter önskemål kan bidra med särskilt riktade arrangemang kopplade  
      till fotboll i programmet ”Tillsammans”.

Föreningen Huda lovar: 
 
17. Att under året arrangera kurser, studiecirklar samt fritids- och idrottsaktiviteter  
      kopplade till Hudas verksamhet i södra Malmö. 

18. Att genomförda aktiviteter i södra Malmö ska medverka till en ökad integration till  
      det svenska samhället, arbeta för kvinnors och barns rättigheter samt motverka  
      diskriminering och våldsbejakande extremism. 

Manpower lovar: 
 
19. Att det finns en särskilt utsedd person för företagets medborgarlöften i södra Malmö.  

20. Att genomföra två intervjutillfällen med arbetssökande ungdomar i området.  
      Troligtvis på Nydalatorget, Lindängens centrum, Hermodsdalstorget eller annan lämplig  
      plats.  

21. Att coacha unga som behöver hjälp med CV-skrivning och intervjuförberedelser.  

22. Att bjuda in och träffa ungdomar från Lindängen, Hermodsdal och Nydala på  
      informationsträffar och seminarier. 

23. Att eftersträva en ökad närhet till unga i området i samband med andra aktiviteter inom  
      den egna verksamheten.  

24. Att anställa två ungdomar från Lindängen sommarjobb.  

Trianon lovar: 
 
25. Att under 2018 fortsätta att anställa personer från i första hand Lindängen och  
      Hermodsdal. 

26. Att vi ska betala halva medlemsavgiften till fotbollsklubben BK Olympic för alla ungdo- 
      mar upp till och med 17 år boende i Trianons fastigheter på Lindängen. 

27. Att Trianon kommer att fortsätta sponsring av kvällsaktiviteter riktade mot barn och  
      ungdomar. 

28. Att vi är behjälpliga med lokal och marknadsföring när polisen arrangerar rekryterings-  
      och informationskvällar med inriktning på polisutbildningen. 

29. Att bidra till verksamheter som ska leda till ökad trivsel och trygghet.

30. Att aktivt arbeta för att öka tryggheten i och omkring våra fastigheter.  
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31. Att erbjuda gratis simskola till barn och ungdomar som är boende i våra fastigheter. 

32. Att aktivt delta i nätverksträffar i området.  

33. Att i samarbete med andra fastighetsägare erbjuda sommarjobb till ungdomar i området. 
 
Willhem lovar: 
 
34. Att genomföra tätare renderingar i utomhusmiljön vid deras fastigheter för snabbare        
      åtgärder av den yttre miljön. 
 
Stena Fastigheter i Malmö lovar: 
 
35. Att fortsätta med läxhjälp för elever i åk. 9 på Hermodsdalsskolan. 

36. Att erbjuda 100 sommarjobb till unga mellan 16-20 år vilka bor i Stenas fastigheter. 

37. Att öka kontakten mellan näringslivet och myndigheter genom ”En dag på jobbet” som  
      kommer att bedrivas på Hermodsdalsskolan. 

38. Att tillsammans med Manpower och projektet ”Highway to work” jobbmatcha mot  
      boende på Lindängen och Hermodsdal. 

39. Att skapa trivselaktiviteter i våra bostadsområden utifrån dialog med de boende och i  
      samarbete med Malmö stads verksamheter i området. 

40. Att erbjuda ett ledarutvecklingsprogram för unga människor boende på Lindängen och  
      Hermodsdal.
 
MKB Fastighets AB, Nydala lovar: 
 
41. Att organisera trygghetsvandringar tillsammans med kunder, Polis och lokala aktörer  
      minst en gång varannan vecka och att i det arbetet utbilda för att stärka den kollektiva  
      förmågan att tillsammans skapa trygghet i våra bostadsområden. 

42. Att skapa starkare relationer med personal på fritidsgård, skola & polis för att  
      tillsammans fånga upp och bidra till en positiv social utveckling för våra barn och unga. 

43. Att med sponsring av Mötesplatsen: Helamalmö tillsammans med paraplyorganisationen    
      Helamalmö bidra med lokala aktiviteter för barn och unga.
 
MKB Fastighets AB, Augustenborg lovar: 
 
44. MKB Fastighets AB ska verka för att få ut vuxna på våra gårdar och på så sätt öka  
      tryggheten i vårt område. 

45. Vi kommer att fortsätta vår nära samarbete med framförallt polisen och kommer att ut- 
      veckla detta med avstämningsmöten om vad som händer i området.
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46. Vara en aktiv deltagare i de återkommande samverkansmötena ”Trygg i söder”. 

47. Vi kommer utöka vårt samarbete med Augustenborgsskolan med bl.a. en skolvecka där  
      all personal på kontoret kommer bli involverad. 

48. Verka för att Friskis & Svettis ska förlägga sin sommarverksamhet i Augustenborgsparken.
 
Svenska kyrkan lovar: 
 
49. Att genomföra minst två kvällsvandringar i området koordinerat av polisen. 

50. Att delta vid minst fyra kvällsvandringar i södra Malmö. 

51. Att vid minst ett tillfälle bjuda in medborgare, polis och personal från kommunen till       
      medborgardialog avseende tryggheten.
 
Islamiska förbundet i Malmö lovar: 
 
52. Att arrangera trygghetsskapande kvällsvandringar i Lindängen tillsammans med  
      socialtjänsten och polisen.  

53. Genomföra arrangemang för ungdomar som syftar till att tillsammans skapa en tryggare  
      vardag. 

54. Att skapa ett ungdomsråd och ett föräldraråd. Dessa ska ta tillvara gruppernas  
      utvecklingsbehov samt tillsammans verka för att skapa ett tryggare Lindängen. 

55. Att arrangera studiecirklar, kurser och kulturprogram inom folkbildning. Ämnesområden  
      som kommer att vara i fokus är mångfald, intergation, jämställdhet och demokrati. 

56. Att aktivt motverka våldsbejakande extremism och diskriminering. 

57. Att genomföra läxhjälp och att vid behov biträda ungdomarna gällande skolfrågor.
 
LB 07 lovar: 
 
58. Att under skolterminerna genomföra Nattfotboll på Lindängen och Oxie lördagar  
      klockan 20-24. 

59. Att genomföra Bollsport för tjejer i Lindängen och Oxie i anslutning till skoldagen under  
      skolterminerna. 

60.  Arrangemangen ska erbjuda en trygg miljö samt roliga och hälsosamma aktiviteter samt  
       skapa positiv sammanhållning bland deltagande ungdomar. Och att de deltagande ung- 
       domarna ska få kunskap, kontaktnät och referenser till det svenska föreningslivet och  
       idrottsklubbar. 
 
61. Att fortsätta skapa relationer med unga och vägleda dem vidare in i andra verksamheter  
      som på sikt ska leda till fortsatta studier eller arbete.
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62. Att tillsammans med polisen arrangera en fotbollsturnering i Lindängen för ungdomar  
      och aktörer i stadsområde söder för att stärka banden mellan deltagare och boende i        
      området. 

63. Att genomföra två trygghetsskapande kvällsvandringar i området tillsammans med  
      aktuella aktörer koordinerade av stadsområdet och polisen.   

64. Att medverka i och samverka kring trygghetsskapande events tillsammans med viktiga  
      aktörer i Lindängen och Oxie.
 

Samverkansprogrammet ”Tillsammans” 
 
Polis, Räddningstjänsten Syd, MFF, Oxievångsskolan, Oxie Fritidsgård och Oxie bibliotek 
 
Polisen lovar:

(6.) Att supporterpoliserna kommer en dag i veckan att delta vid de fysiska och teoretiska  
       lektionerna på Oxievångsskolan i programmet ”Tillsammans”. 

(7.) Att de poliser som deltar i programmet ”Tillsammans” bidrar genom sin närvaro samt i  
      samband med de teoretiska lektionerna att ge eleverna en insikt om hur det är att vara  
      polis samt om polisens verksamhet. 

(8.) Att de deltagande poliserna i programmet ”Tillsammans” ska vara stödjande till även till  
       andra ungdomar på skolan och vara goda representanter för samhället och polisen.
 
MFF lovar: 
 
65. Att två tränare Tommy Hansson och Anders Olsson genom Räddningstjänsten försorg på  
      fyspassen med ungdomarna inom projektet ”Tillsammans”. 

66. En gång i månaden tillbringar eleverna sin tid på Swedbank Stadion, halva gruppen  
      träning och andra halvan teori. 

67. Eleverna och viss personal erhåller visst material från MFF för att använda vid träningen.  
      I detta ingår även bollar, koner och västar till verksamhet. 

68. En gång per läsår inbjuds hela skolan till en allsvensk match på Swedbank Stadion.  
      Målsättningen är att i samband med detta även profilera skolan (till exempel genom  
      musikframförande av skolans musikelever).
 
Biblioteket i Oxie lovar: 
 
(15.) Att lokaler på Oxie fritidsgård kan komma att användas vid programmet ”Tillsammans”. 

(16.) Att Oxiebiblioteket efter önskemål kan bidra med särskilt riktade arrangemang kopplade  
         till fotboll i programmet ”Tillsammans”.
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Oxievångsskolan lovar: 
 
 
69. Att Oxievångsskolans idrottslärare kommer att samarbeta och gemensamt planera verk- 
      samheten med polis, Räddningstjänsten Syd och MFF för ett lektionspass per vecka.  
      Genom att undervisning och träning som sker gemensamt för eleverna i årskurs 7-9  
      kommer detta att främja goda relationer till Oxievångsskolans elever. 

70. Att samtliga elever på Oxievångsskolan kommer att få ta del av programmet på olika          
      sätt, både genom träning och kostkunskap men även genom upplevelser som hela skolan     
      deltar i. 

71. De elever som deltar ska lova skola, Räddningstjänsten Syd, polisen och MFF minst 95  
      procents närvaro för att få delta i programmet. 
 
Räddningstjänsten Syds medverkan 

72. Som samhällsengagerad partner medverkar vi i programmet ”Tillsammans” på Oxie-       
      vångsskolan under 2018 och 2019. 
 
73. Vi kommer att med kompetenta medarbetare medverka i och leda såväl teoretiska som  
      praktiska lektioner i programmet. 

74. Teorilektionerna kommer att innehålla ämnesområdena brand/olyckskunskap och sjuk- 
       vård samt fokusera på Räddningstjänsten Syds värdegrund och ge insikt i vår verksamhet. 

75. Brandmännen Tommy Hansson och Anders Olsson (tillika utbildade MFF tränare) kommer  
      att vara våra instruktörer under de praktiska tillfällena. Brandmännen Sebastian Larsson  
      och Sebastian Nordin-Lalehzar kommer att vara våra instruktörer under de teoretiska        
      lektionerna. 

76. Därutöver, under 2018 och 2019, kommer vi att erbjuda åldersanpassad brandskyddsut- 
      bildning och information till förskoleklasser och elever i årskurs 5 i Oxie. 
 
 

Förväntade effekter för programmet ”Tillsammans” på Oxievångsskolan. 
 
• Programmet främjar goda relationer mellan skolelever, polisen, Räddningstjänsten Syd,  
   MFF och skolan genom idrott och undervisning i hälsa för elever på Oxievångsskolan.  
 
• MFF, polisen och Räddningstjänsten Syd vill tillsammans med skolan förmedla goda  
   samhällsbilder till eleverna samt att nå en ökad förståelse och insikt i aktörernas olika  
   verksamheter. 
 
• MFF, polisen och Räddningstjänsten Syd vill tillsammans med skolan skapa en naturlig  
   mötesplats för eleverna där de deltagande verksamheterna kan förmedla ett gemensamt   
   budskap med fokus på etik, moral och gemenskap.
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