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Uppföljning av medborgarlöften i Burlövs kommun 2017 
 

Här följer en utvärdering av arbetet med medborgarlöftena i Burlövs 
kommun under 2017.  

 
• Polisen och kommunen ska i samverkan etablera fyra grannsamverkans-

områden. 
 
Under första halvåret av 2017 fanns det en stor efterfrågan att starta upp 
grannsamverkan i Burlövs, främst i tätorten Åkarp. Vi startade upp två grann-
samverkanområde under första kvartalet, i Åkarp, och under andra kvartalet 
startade vi upp ett i Åkarp och ett i Arlöv. Vi hade även två informationsmöten 
i Arlöv där vi ville väcka intresset för grannsamverkan i flerfamiljshus. Arbe-
tet med grannsamverkan i bland annat flerfamiljshus fortsätter under 2018. 
Uppstarter och information om grannsamverkan ökar invånarnas medvetenhet 
och ger kunskap i vad var och en kan vidta för brottsförebyggande åtgärder 
samt vad de kan göra tillsammans. Vi kan även se att bostadsinbrott i kommu-
nen har minskat med 19 % under 2017 i jämförelse med 2016 då vi hade en 
ökning på 10 %.  
 
• Polisen ska öka sin synlighet i Arlöv vid Vårboskolan, Lundavägen, Tim-

mermansgatan, Dalbyvägen, Trädgårdsgatan, Nygatan, cykelbanan sö-
derut mot Skolgatan och norrut på Lundavägen upp till Vårboskolan samt 
vid tågstationerna i Burlövs kommun.  

 
Under året har våra poliser varit synliga på flertalet av kommunens grundsko-
lor och fritidsgårdar i centrala delarna av Arlöv. Vi har även varit synliga på 
gatuadresser och platser där vi fått information om en upplevd otrygghet samt 
haft misstanke om brott, tex narkotikahantering, fyrverkerianvändning och 
skadegörelse. Närvaron och synligheten har resulterat i att flertalet kommu-
ninvånare uppgett att de ser poliser i kommunen allt oftare. Det har även bi-
dragit till möten med bland annat ungdomar, vilket över tid förhoppningsvis 
kommer ge ett ökat förtroende och tillit till polismyndigheten både lokalt och i 
stort.  
 
Vi har tyvärr inte kunnat se någon positiv förändring i den upplevda trygghet-
en utifrån polisens trygghetsmätning. Men vi hoppas på en positiv förändring 
över tid.  
 
• Trygghetsskapande insatser ska genomföras vid minst två tillfällen då 

många ungdomar är ute i kommunen, till exempel på skolavslutningen. 
Polis, polisvolontärer, kommunens Ungdomsgrupp och representant från 
kommunen ska medverka. 
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Under 2017 har vi tillsammans med Räddningstjänst och ungdomsgruppen 
anordnat föreläsning för ungdomar i syfte att öka medvetenheten kring brand 
och eld. Vi har tillsammans med kommunen gjort en satsning för de boende på 
och i området kring Vintergatan i Arlöv, ”Trygga Vintergatan”. Vi har haft 
extra resurs inne i samband med skolavslutning. Medverkat med polisbil och 
husbil under familjedagen ”Burlöv blommar”. Tillsammans med Ungdoms-
gruppen och Räddningstjänsten haft öppet hus på fritidsgården Betan i Arlöv 
med syfte att fler vuxna skulle ta del av ungdomarnas aktiviteter. Dessa insat-
ser har gjort att vi tagit lärdom av personliga möten med kommunens invånare. 
Det har gett tillfälle för polisen att kunna ta emot information och synpunkter 
men även gett oss möjlighet att kunna dela med oss av information och kunna 
berätta om vår framtidsvision för kommunens invånare.  
 
• Polisen ska genomföra trafikkontroller i Arlöv vid Vårboskolan, Lunda-

vägen, Timmermansgatan, Dalbyvägen, Trädgårdsgatan, Nygatan, cykel-
banan söderut mot Skolgatan och norrut på Lundavägen upp till Vårbo-
skolan samt på andra platser där behov uppkommer. Detta ska ske en 
gång i veckan.  

 
Under 2017 har vi haft flertalet trafikkontroller i Burlövs kommun, antalet per 
vecka har dock varierat. Vissa veckor har vi inte uppfyllt vårt löfte angående 
en trafikkontroll i veckan, men andra veckor har vi däremot haft flertalet kon-
troller. Om vi tittar på antalet trafikkontroller under året och slår ut det på an-
talet veckor så är vi dock bara några kontroller ifrån målet med en per vecka. 
Genom riktade kontroller av onykterhet i trafiken kan vi se en ca fyrtioprocen-
tig ökning av brottet Rattfylleri under påverkan av alkohol eller narkotika 
2017 i jämförelse med föregående år. Detta har inneburit en minskning av an-
talet påverkade personer som framfört fordon i kommunen och därmed en 
minskad risk för olyckor och dödsfall i trafiken.  
 
• Två gemensamma trygghetsvandringar ska genomföras i Burlövs kom-

mun. Kommunens invånare bjuds in av kommunen. Invånarna får på så 
vis möjlighet att påverka hur vi gemensamt ska öka tryggheten i kommu-
nen.  

 
Under andra kvartalet 2017 genomförde vi tillsammans med kommunen och 
de boende i området på och omkring Vintergatan i Arlöv en trygghetvandring i 
nämnda område. Under årets fjärde och sista kvartal genomförde vi tillsam-
mans med kommunen och de boende i området Svenshög Arlöv en trygghets-
vandring. Båda vandringarna har resulterat i konkreta åtgärder för att öka 
kommuninvånarnas trygghet, t.ex. ökad belysning och ett övergångsställe. 
 
• Samverkan ska ske mellan skolpersonal, polis och socialförvaltning. 

Samverkan styrs av möte som hålls varannan vecka. Dessa möten syftar 
till att vi tidigt ska upptäcka trender och tendenser, t.ex. droger, skadegö-
relse och våldsbejakande extremism, bland ungdomar som väcker vår 
gemensamma oro.  
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Dessa möten har skett kontinuerligt under året som gått. Mötena har resulterat 
i insatser för enskilda individer, men även bidragit till möjligheten att rikta 
vårt brottsförebyggande arbete.   
 
• Samverkan ska ske mellan Burlövs kommun, Räddningstjänsten, väktare 

och polis med flera. Samverkan styrs av möte som hålls varannan vecka. 
Mötena syftar till att de medverkande skall få en gemensam bild av vad 
som händer i kommunen samt vad vi kan förbättra tillsammans.  

 
Dessa möten har skett enligt löftet under 2017, vid vissa tillfällen har tiden 
mellan mötena varierat. Mötena har resulterat i en gemensam lägesbild, brotts-
förebyggande åtgärder i form av bättre belysning, klottersanering och beslut 
om framtida insatser/projekt/utbildning som tex ”Människan bakom unifor-
men” (som införs i kommunen under 2018). 
 
 
 
 
Selma Tengeborg 
Kommunpolis Burlöv 
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