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Uppföljning av medborgarlöfte i Burlöv mars 2018- mars 2019 
 
 
Uppföljning av aktiviteterna (löftena) 
 
Under året har poliser från lokalpolisområdet varit synliga i brottsförebyg-
gande och trygghetsskapandesyfte vid fyrtiosex (46) tillfällen i kommunen. 
Med synlighet menar vi att poliser befunnit sig till fots utanför polisbilen un-
der ca 20 minuter. Vi arbetar på detta sätt eftersom forskning visar att det 
skapar trygghet, men även med anledning av att detta är vad de flesta medbor-
garna vi haft dialog med önskar av polisen.  
 
Vid sextiotre (63) tillfällen har vi varit synliga i samband med trafikövervak-
ning. 
 
Vi har haft medborgardialoger vid tjugonio (29) tillfällen. Vid våra medbor-
gardialoger har kommuninvånare tillfrågats om bland annat upplevd trygghet 
och hur de vill att vi ska arbeta. De har även fått möjlighet att lära känna de 
lokala poliserna, lämna tips mm.  
 
Vid trettio (30) tillfällen har vi besökt kommunens olika skolor i syfte att 
kommunens barn och ungdomar ska lära känna sina lokala poliser, få förtro-
ende, lämna tips mm.  
 
Ett (1) nytt grannsamverkansområde har etablerats. Ett (1) informationsmöte 
angående grannsamverkan har hållits på Svenshög tillsammans med Burlövs bostä-
der. Vi har även hållit ett (1) informationsmöte angående grannsamverkan med husbi-
len vid Svanetorpsskolan i Åkarp. Två (2) områden med företagssamverkan har star-
tats upp.   
 
Ungdomar från fritidsgården Betan bjöds in till PRO i februari 2019 för att laga mat 
under en kväll. Detta för att genom aktiviteter stimulera till gemensamma möten mel-
lan yngre och äldre medborgare. Kvällen var mycket uppskattad av deltagarna, såväl 
unga som gamla.  
 
Polisen och kommunen har inte startat upp något gemensamt arbete för en 
ökad trafiksäkerhet. Samverkan sker dock under våra regelbundna möten, se 
nedan. En polis från lokalpolisområdet har skrivit en uppsats angående hastig-
heterna i kommunen.   
 
En (1) trygghetsvandring är genomförd. 
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Vi har haft regelbundna möten tillsammans med skola, socialförvaltningen 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. 
 
Vi har regelbundna möten, Örat mot marken, tillsammans med representanter 
från kommunen, Räddningstjänsten, Burlövs bostäder med flera för att skapa 
en bild av aktuella händelser i kommunen och kartlägga ytterligare utveckl-
ingsområden.  
 
 
Uppföljning av effekterna 
 
I polisens trygghetsmätning för Burlövs kommun ökade det totala problemin-
dexet från 2,44 år 2017 till 2,63 år 2018. En ökning av problemindexet är en 
negativ utveckling. För att läsa mer om resultatet av polisens trygghetsmätning 
se 
https://polisen.se/aktuellt/pressmeddelanden/2018/november/trygghetsmatning
-2018-lpo-kavlinge/. 
 
Om vi ser till utvecklingen av polisanmälda brott under år 2017 i jämförelse 
med 2018 kan vi se att antalet anmälda brott i polisens datasystem har ökat 
med 1,8 procent.  Detta är en förhållandevis liten ökning. En del av dessa brott 
är också egengenererade, det vill säga har sin grund i polisens eget aktiva ar-
bete i kommunen som lett till att fler brott uppdagats och anmälts.  
 
 
 
Selma Tengeborg 
Kommunpolis 
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