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Lokala medborgarlöften i Kävlinge kommun 2018 
Uppföljning kvartal 1-4 samt slutrapport 
 

 

Löfte Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 

Minst två nya 
uppstartsmöten gällande  
grannsamverkan samt  
DNA-info. 

Inga nya uppstartsmöten 
under första kvartalet. 
Dock har det inkommit 
förfrågningar ang uppstart. 
Informationsmaterial har 
distribuerats.   

Inga nya uppstartsmöten. 
Dock ett antal 
telefonförfrågningar från 
allmänhet ang uppstart i egen 
regi. 

Inga nya uppstartsmöten. 
Dock info. om 
grannsamverkan vid 
medborgardialoger med 
allmänheten.  

Ett nytt uppstartsmöte i 
Kävlinge kommunhus. 
Polis, kommun, 
försäkringsbolag, DNA-
bolag i samverkan ang 
information.  

Synlighet på strategiska 
platser 

Första kvartalet mycket 
lugnt i Kävlinge kommun. 
Insats gällande 
kastningarna från broarna 
över väg 104 och 108. 
Samverkan med  
kommunen, Securitas samt 
nattvandrare. Omfattande 
presskontakt.  

Medverkan på vårmarknaden. 
Närvaro ungdomar Kävlinge, 
Löddeköpinge. 
Säkerhetsdagarna . 
Skadegörelse på bilar i 
Kävlinge två tillfällen. 
Synlighet, närvaro   

Närvaro, ungdomar 
Kävlinge. Riktad tillsyn på  
Unionstorget. Möte och 
samverkan med 
kommunen. Fyra konkreta 
åtgärder. 1. Bänkar, 
belysning, wifi, ev. 
kameraövervakning. Bra 
utfall.          

Närvaro, ungdomar 
Kävlinge.  
Efter mordet i Kävlinge 
27/11 - ökad polisiär 
närvaro i området. 
Samtalat med allmänheten 
kring händelsen. Tagit 
fasta på mångas oro kring 
händelsen. Uppskattat av 
allmänheten.  
Center Syd, närvaro och 
tillsyn m anl av bilinbrott 
genom bla störsändare.     

  



  
 
Hitta andra aktörer 
gällande synlighet och 
närvaro  

Uppstartsmöte med 
företrädare för företagarna 
i Kävlinge och 
Löddeköpinge. 
Företagarträffar planeras 
under våren med 
medverkan från polis och 
försäkringsbolag. 
Inventera ang företagarnas 
eventuella insatser i det 
brottsförebyggande arbetet   

Fortsatta  regelbundna möten 
med nattvandrarna. 
Uppstartsmöten med två nya 
båtklubbar, Vikhög samt 
Lödde kanotklubb gällande 
båtsamverkan..  

Fortsatta regelbundna 
möten med nattvandrare. 
Nytt uppstartsmöte med 
företagare i Lödde(center 
Syd). Ca 30 personer. 
Uppskattat. 

Samverkan med Center 
Syd, företagare samt 
väktare, gällande 
bilinbrott. 
Fortsatta givande möten 
med nattvandrarna i 
Kävlinge och 
Löddeköpinge. 
Inga nya aktörer har 
etablerats under kvartal 4. 

Virtuell trygghetsvandring Trygghetsvandringen 
planerad i samverkan  med 
Kävlinge kommun. 
Vandringen utlagd på 
Kävlinge kommuns 
hemsida veckan efter påsk 
och ligger kvar för 
tecknande till den 9 maj. 
Därefter uppföljning på 
aktuella platser.   

Digital trygghetsvandring 
utlagd 3 april. Avslutas ca 10 
maj. Totalt inkomna 
synpunkter i Kommunen, 103 
synpunkter. Vanligaste 
synpunkt: belysning, trafik, 
inbrott/skadegörelse. 
Delgivet polisen. Kommunen 
belysningsplan  

Kommun och polis jobbar 
vidare med utfallet 
gällande den virtuella 
trygghetsvandringen. Två 
uppföljningsvandringar 
genomförda. Kommun och 
polis jobbar med åtgärder 
av de synpunkter som 
inkommit. 

Ingen ny virtuell 
trygghetsvandring 
genomförd. Polis och 
kommun jobbar vidare 
med de synpunkter som 
inkommit.  

Minst två besök / månaden 
på kommunens 
fritidsgårdar.  

Under första kvartalet har 
besöken på fritidsgårdarna 
genomförts enligt plan.  

Regelbundna besök på 
fritidsgårdar samt skolor i 
kommunen,(Korsbackaskolan)  

Besök har gjorts gällande 
fritidsgårdar. Dock har 
prioriteringen legat på rena 
skolbesök med fokus på 
Kävlinge 

Besök på fritidsgårdar. 
Dock har även denna 
månad fokus legat på 
besök på skolor i 
kommunen. Främst 
Korsbackaskolan. 

 
 

Slutrapport/utvärdering:  
 
Aktiviteterna i vårt medborgarlöfte har utlovats i syfte att åstadkomma en effekt på tryggheten och brottsligheten i Kävlinge kommun. De 
önskade effekterna listas i löftesdokumentet under rubriken ”Det här ska vi åstadkomma”. En summering av 2018 visar följande:  
 
  



  
 

• Den upplevda tryggheten ska öka i kommande trygghetsmätningar. 
Den upplevda tryggheten ligger på exakt samma nivå i trygghetsmätningen för 2018 som i mätningen 2017. Förändringarna i 
jämförelse med 2017 är mycket små. Vi kan se att oron för utomhusvåld har ökat något. Dock har oron för bostadsinbrott 
minskat något. Medborgarna upplever att polisen har ett ökat engagemang kring de lokala frågorna. 

• Bostadsinbrotten ska inte öka. 
Under 2018 har Kävlinge kommun haft en fortsatt nedgång i antalet bostadsinbrott. Under 2017 skedde en minskning med hela 
35 procent. Detta har under 2018 följts av en minskning med 20 procent. Under 2019 kommer fortsatta insatser att göras för att 
ytterligare minska antalet bostadsinbrott. 

• Fler grannsamverkansområden. 
Fortsatta satsningar har gjorts för att utöka antalet grannsamverkansföreningar i kommunen. Vi har informerat om detta vid 
Vårmarknaden i Kävlinge, Sillamarknaden i Barsebäck samt vid ett stormöte i oktober i Kävlinge kommunhus. Satsningen har 
skett i samverkan med Kävlinge kommun, försäkringsbolag samt företrädare för märk-dna-bolag. Vid den senaste uppdateringen 
av antalet grannsamverkansföreningar i kommunen uppgår antalet till ca 45 stycken, vilket får betraktas som ett gynnsamt antal. 
Förfrågningar har också inkommit om nystart av nya föreningar. Fortsatta satsningar kring utökning av antalet föreningar sker 
under 2019. 

• Ökad MÄRK-DNA användning.  
Under de senaste två åren har polisen i samverkan med Kävlinge kommun, försäkringsbolag samt märk-dna-bolag informerat om 
metoden. Anslutningen var till en början låg, men har under det senaste året ökat. Många medborgare har fått ökad förståelse för 
metoden och sett det positiva med detta. 

• Synligheten och närvaron ska öka på strategiska platser och tider som av medborgarna upplevs som otrygga. 
Kävlingepolisen har här varit mycket lyhörd för plötsligt uppkomna händelser för att i ett tidigt skede vidta åtgärder. Händelser 
som kan nämnas är kastning av föremål från broar på väg 104 samt 108 mot passerande fordon, oroligheter på Unionstorget i 
centrala Kävlinge, ett stort antal och återkommande bilinbrott på Center Syd kring julhandeln samt den ökade polisiära närvaron 
efter mordet kring Korsbackaområdet. Det var mycket uppskattat av medborgarna att polisen fanns på plats för att dämpa den 
oro och otrygghet som händelsen förde med sig. Flera av de åtgärder som gjorts under året har skett i samverkan med Kävlinge 
kommun eller andra samverkanspartners.  

• Fortsatt arbete kring ungdomar i deras miljöer. Arbetet för att förebygga en brottslig utveckling ska stärkas. 
Kävlingepolisen har haft kontinuerliga besök på kommunen tre fritidsgårdar, men också flitiga besök på kommunens 
grundskolor. Detta har skapat informationsytor gentemot såväl personal som fritidsgårdbesökare/elever. Polisen har under två 
dagar medverkat i Kävlinge kommuns säkerhetsdagar, vilka vänder sig till alla elever i årskurs 8 i kommunen. Polisen har här 
medverkat kring två teman, ”brott och konsekvenser” samt ”livet på nätet”. Polisen har också tillsammans med andra aktörer 



  
 

medverkat i ”lokala samverkansrådet”, vilket är ett samverkansforum för elever upp till och med högstadiet. Vi har också haft 
polisiär närvaro vid Valborg samt skolavslutning.   
 
Övrigt 
I löftesdokumentet för 2018 nämns också ett fortsatt arbete för ökad trygghet gällande trafikmiljön. Kävlingepolisen har under 
2018 haft 126 riktade fordonskontroller i kommunen.  
 
Vi har även etablerat nya samverkansforum genom uppstarsmöten med företagare i såväl Löddeköpinge som Kävlinge.  
 
”Rådet för trygghet och hälsa” har glädjande nog fått en nystart. Gruppen, som drivs av Kävlinge kommun, har en bred 
kompetens av medverkande gruppmedlemmar. Vi ser gruppen som mycket viktig i det brottsförebyggande arbetet.  
 
Vi har också under 2018 fördjupat samarbetet med nattvandrarna i såväl Löddeköpinge som i Kävlinge, genom 
informationsutbyte kring förestående eller inträffade händelser. 
 
Ett antal medborgardialoger har också hållits för att få ” personen på gatan-perspektivet” samt att komma närmare medborgarna.        
 
 
 
Michael Rydberg 
Kommunpolis i Kävlinge 

 


