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Lokala medborgarlöften i Svedala kommun 2017 
Kvartalsrapport 
 

 

Löfte Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 

Polisen ska lägga minst 4 
000 timmar (motsvarande 
två årsarbetskrafter) på 
brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete i 
kommunen under 2017. 
Tillsyn på tider och platser 
där problemen är 
framträdande kommer att 
vara prioriterat. 

Polisen har lagt 1526 
timmar på 
brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete i 
Svedala kommun.  
Innehållet har varierat. 
Polisen har bland annat 
gjort 10 trafikkontroller, 
besökt Mötesplatser för 
ungdomar, haft tillsyn på 
ställen som är tillhåll för 
ungdomar samt ägnat sig 
åt trygghetsskapande 
patrullering/synlighet. 

Polisen har lagt ca 1 500 
timmar på 
brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete i 
Svedala kommun (totalt i 
år ca 3 000 timmar).  
Under april månad var det 
fokus på 
ungdomsrelaterade 
ordningsstörningar och 
brott i centrala Svedala. 
Polisen hade frekvent 
tillsyn på orten. Vidare har 
polisen genomfört en 
narkotikainsats som 
resulterade i att två 
minderåriga rapporterades 
för narkotikabrott. Utöver 
detta har polisen utfört 
minst 7 trafikkontroller i 
kommunen (totalt i år 
minst 17 trafikkontroller).  

Polisen har lagt ca 1 200 
timmar på 
brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete i 
Svedala kommun (totalt i år 
ca 4 200 timmar). Polisen 
har haft kontinuerlig tillsyn 
i bland annat Floraparken 
med anledning av 
ungdomsrelaterade 
ordningsstörningar och i 
viss mån skadegörelse. 
Polisen och kommunens 
olika verksamheter har 
samverkat kring detta. Ett 
led i arbetet har varit att 
identifiera aktuella 
ungdomar och kontakta 
föräldrar.  

Polisen har lagt ca 1 350 
timmar på 
brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete i 
Svedala kommun (totalt i år 
ca 5 500 timmar). Arbetet har 
till största del haft fokus på 
att förebygga 
ungdomsrelaterad 
brottslighet i form av 
skadegörelser mot 
kommunens skolor. Polisen 
och kommunens olika 
verksamheter har haft en tät 
samverkan kring detta.  



  
 
Polisen och kommunen 
ska tillsammans hålla 
minst två 
uppstartsmöten för 
grannsamverkan under 
år 2017. 

Tre uppstartsmöten för 
grannsamverkan är 
inplanerade till hösten. Ett 
i Bara, ett i Klågerup och 
ett i Svedala tätort. 

Tre uppstartsmöten för 
grannsamverkan är 
inplanerade till hösten. Ett 
i Bara, ett i Klågerup och 
ett i Svedala tätort. 

Polisen och kommunen har 
bjudit in till 
grannsamverkan vid två 
tillfällen, ett i Svedala tätort 
och ett i Bara. Ett tillfälle i 
Klågerup återstår.  

Polisen och kommunen har 
haft ett uppstartsmöte för 
grannsamverkan i Klågerup.  

Polisen och kommunen 
ska tillsammans fånga 
upp unga med 
riskbeteenden såsom 
vandalisering och annan 
kriminalitet. Detta görs 
genom att skola, 
socialtjänst och polis vid 
behov har gemensamma 
bekymringssamtal med 
aktuella ungdomar och 
deras föräldrar.   

Vi har inte identifierat 
behov av gemensamma 
bekymringssamtal. Polis 
och kommun har haft 
kontinuerlig kontakt 
avseende ungdomar i 
riskzonen. Vi har stärkt vår 
samverkan genom att 
upprätta nya strukturer då 
lägesbilder delges.   

Polisen och kommunen har 
tillsammans genomfört ett 
antal 
bekymringssamtal/orossam
tal med ungdomar och 
deras föräldrar.  

Polisen och kommunen har 
tillsammans haft 
uppföljningssamtal med 
ungdomar och föräldrar 
som tidigare har deltagit i 
bekymringssamtal/ 
orossamtal.  

Det har inte hållits några 
gemensamma 
bekymringssamtal/ 
orossamtal i kvartal 4.  

 


