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Slutrapport/utvärdering av 2020 års medborgarlöfte i
Kävlinge kommun
Aktiviteterna i vårt medborgarlöfte har utlovats i syfte att åstadkomma effekter
på tryggheten och brottsligheten i Kävlinge kommun, vilka anges i löftesdokumentet. En summering av 2020 visar följande:
Verka för att den upplevda tryggheten ska öka i kommande
trygghetsmätningar

Vi kan än en gång konstatera att den upplevda tryggheten överlag i Kävlinge
kommun har ökat i jämförelse med föregående års mätning. Ser vi under en
femårsperiod har vi haft en stadig förbättring av den upplevda tryggheten i
kommunen, vilket är mycket glädjande. Variabler där tryggheten ökat är exempelvis ” bilar som kör för fort”, ”oro för inbrott i bostad”, ”andel som varit
orolig för någon typ av brott ” samt ”oro för antastning av kvinnor”. Bland de
fall där oron ökat kan nämnas ”trygg ute ensam sen kväll” samt ”rädsla för
personer i det egna bostadsområdet”. Allmänhetens uppfattning om polisens
arbete i kommunen är fortfarande gott.
Bostadsinbrotten ska inte öka

Efter att under en rad av år haft en nedgång av antalet bostadsinbrott har denna
trend nu brutits. Under 2020 anmäldes 63 bostadsinbrott, i jämförelse med 41
under 2019. Förändringen ligger främst under januari, mars samt april. Från
juni månad till årets slut ligger Kävlinge på samma låga nivåer som under
2019. Från 2015 och framåt har vi ändå haft en minskning av antalet bostadsinbrott med 33 procent. Över tid ser vi också en minskad oro för bostadsinbrott. Bostadsinbrott är också en av de stora otrygghetsfaktorerna i trygghetsundersökningen.
Fler grannsamverkansområden

De goda föresatser som gjordes inför 2020 års löften, att antalet grannsamverkansområden skulle öka, har inte kunnat genomföras i och med coronapandemin. Förväntade förfrågningar om grannsamverkansmöten har uteblivit
med anledning av smittorisken. Under den senare delen av 2020 har polismyndigheten avrått medarbetare från externa fysiska möten i större sammanhang. Dock har två föredrag hållits i början av året, ett i slutet av februari och
ett i början av mars. Föredragen har inte enbart handlat om grannsamverkan,
även om detta varit ett betydande inslag. Kävlinge har, som tidigare nämnts,
under 2020 haft en ökning av bostadsinbrotten. Dock är det oklart vilken påverkan de uteblivna föredragen eller annan kontakt med polisen inverkat på
denna förändring. Vi tror dock att det fortfarande sker ett omfattande grannsamverkansarbete i kommunen. Vår förhoppning är att vi under 2021 kan återuppta vårt arbete med medborgarna kring grannsamverkan.
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Ökad användning av märk-DNA

Under de senaste åren har polisen i samverkan med Kävlinge kommun, försäkringsbolag samt företrädare för märk-DNA informerat om användningen och
framgångsfaktorn med denna metod. Informationen har ofta skett i samband
med information kring grannsamverkan. De på grund av pandemin uteblivna
grannsamverkansmötena har också påverkat informationen kring
märk-DNA. De få möten kring grannsamverkan som hållits har dock även
innehållit information kring märk-DNA.
Användningen av märk-DNA är ett viktigt verktyg i det brottsförebyggande
arbetet och då i främst kombination med grannsamverkan. Användandet har
succesivt ökat i kommunen. Till exempel har det i Kävlinge kommun vid
större tillfartsvägar monterats upp skyltar, som anger att kommuninnevånarna
använder sig av märk-DNA.
Synlighet och närvaro på strategiska platser och tider som upplevs som
otrygga av medborgarna

Inledningsvis kan sägas att Kävlinge kommun saknar platser som per definition anges som ”hotspots”. Dock har satsningar gjorts i Kävlinges centrala delar gällande ungdomsproblematik. Detta har också gjorts i samverkan med
Kävlinge kommun, där lyhördheten varit hög för plötsligt uppkomna händelser. I enlighet med detta har åtgärder tidigt vidtagits tillsammans med andra
aktörer. Bland specifika platser med upplevd oro där vår synlighet och närvaro
varit hög kan nämnas området kring ICA Supermarket, på Västergatan i samband med stenkastning på bussar samt kring Ljungenskolan med anledning av
ordningsstörningar med ungdomar.
Vi har också fortsatt att prioritera närvaro vid Center Syd, även om bilinbrotten reducerats i förhållande till tidigare år. Bedrägerier i olika former mot äldre
har under 2020 varit ett bekymmer. Ett fåtal föredrag har kunnat hållas i ämnet
innan pandemins utbrott. Det har dock via pensionärsföreningar gjorts utskick
av informationsmaterial för att öka vaksamheten kring dessa brottstyper.
Fortsatt arbete kring ungdomar i deras miljöer. Arbetet för att förebygga
en brottslig utveckling ska stärkas, genom att bland annat arbeta mot
narkotikaanvändning.

Som tidigare nämnts har pandemin haft en stark påverkan på polisens möjligheter till olika mötesforum med allmänheten. I detta inkluderas också möten
och besök på skolorna i Kävlinge kommun, vilka varit sparsamma för att under den senare delen av 2020 helt utebli, undantaget akuta händelser.
Trots detta har fokus under året legat på ungdomsproblematik samt förebyggande åtgärder kring detta. Det har inneburit närvaro på platser som kommit
till polisens kännedom genom tips och andra informationer. Kävlingepolisen
har också gjort tillslag samt jobbat på ”gatuplanet” gällande narkotikahantering. I det sistnämnda har fokus legat på att upptäcka tidig hantering av narkotika, varpå den flesta brotten som upptäckts varit påverkan av narkotika.
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Övrigt

I 2020 års medborgarlöftesdokument framgår det att polisen framgent ska arbeta för en ökad trygghet i trafikmiljön. Detta arbete ligger utanför de medborgarlöften som avgivits. Dock ses detta arbete som mycket angeläget.
Under 2020 har ett stort antal trafikkontroller genomförts i Kävlinge kommun
utifrån såväl lägesbilder och tips som nationella direktiv. Detta för att kontrollera hastighet, nykterhet samt beteende. Vid ett stort antal tillfällen har ordningsbot utfärdats i samband med kontrolltillfällena.
Under hösten 2020 påbörjade Kävlinge kommun ett arbete kring implementering av ANDT (S). I detta arbete har det ingått en mängd aktörer, bland annat
Polismyndigheten. Detta arbete kommer att få en slutlig utformning under
2021. Slutligen kan sägas att samverkan med Kävlinge kommun gällande att
uppfylla angivna medborgarlöften har varit mycket gott. Detta goda samarbete
kommer att fortsätta under 2021.

Michael Rydberg
Kommunpolis

