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Uppföljning Medborgarlöfte kvartal 1 (mars, april, maj) 
 
Nuvarande Medborgarlöfte mellan Polismyndigheten och 
Burlövskommun löper mellan mars 2018 till mars 2019. 
 
Vi har varit synliga i kommunen i brottsförebyggande och trygghetsskapande 
syfte vid 14 tillfällen. Vid fyra av dessa tillfällen har vi valt andra platser än de 
som anges i medborgarlöftet med anledning av att dessa varit mer aktuella just 
då av olika anledningar.  
 
Vid 11 tillfällen har vi synts i samband med trafikövervakning och 6 av dessa 
var vid andra platser än de som anges i medborgarlöftet av samma anledning 
som ovan.  
 
Vi har haft medborgardialog vid två tillfällen. Där har kommuninvånare till-
frågats om bland annat upplevd trygghet och hur de vill att vi ska arbeta. De 
har även fått möjlighet att lära känna de lokala poliserna och lämna tips mm.  
 
Vid 14 tillfällen har vi besökt kommunens olika skolor i syfte att kommunens 
barn och ungdomar skall lära känna de lokala poliserna, kunna lämna tips mm.  
 
Det har inte etablerats någon ny grannsamverkan i kommunen under detta 
kvartal. För att etablera ett nytt grannsamverkans område krävs att någon eller 
några kommuninvånare yttrycker intresse för detta. Grannsamverkan fungerar 
genom engagemang och intresse för närområdet där man t.ex. bor.  
 
Vi har inte arrangerat någon aktivitet för att stimulera till gemensamma möten 
mellan yngre och äldre.  
 
Vi har inte startat upp något gemensamt arbete för en ökad trafiksäkerhet till-
sammans med Burlövs kommun.  
 
Vi har haft regelbundna möten tillsammans med skola, socialförvaltning och 
ungdomsgruppen, så kallade SSPU-möten. Detta i syfte att tidigt upptäcka trender 
och tendenser exempelvis avseende droger, skadegörelse och våldsbejakande extrem-
ism, bland ungdomar. 
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Vi har haft regelbundna möten tillsammans med representanter från kommu-
nen, Räddningstjänsten, Burlövs bostäder med flera för att skapa en bild av 
aktuella händelser i kommunen och kartlägga ytterligare utvecklingsområden.  
 
 
 
 
Selma Tengeborg 
Kommunpolis 
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