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Slutrapport/utvärdering av 2021 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 löftesdoku-
mentet. En summering av 2021visar följande: 

Verka för att den upplevda tryggheten ska öka i kommande 
trygghetsmätningar 
Vi kan även i år konstatera att den upplevda tryggheten i Kävlinge kommun är 
hög, även om årets trygghetsindex är något förhöjt. Under en femårsperiod har 
vi haft en stadig förbättring av den upplevda tryggheten i kommunen. Årets 
mätning visar en minskning gällande utsatthet för brott, vilket är mycket gläd-
jande. Oron för inbrott i bostad är fortsatt låg. I en jämförelse gällande den 
västra resp. östra delarna av kommunen upplevs i väster en ökning av otrygg-
het kring bilar som kör för fort samt buskörning med mopeder, medan i öster 
finns en ökad oro för inbrott i förråd. Allmänhetens uppfattning om polisens 
arbete i kommunen är fortfarande gott.          

Verka för en minskning av bostadsinbrotten 
Efter att under 2020 haft en uppgång av antalet bostadsinbrott har dessa brott 
under 2021 åter sjunkit. Under 2021 anmäldes 50 bostadsinbrott, i jämförelse 
med 63 under 2020. Fram till november månad har vi haft ett mycket lågt in-
flöde av bostadsinbrott. Dock förändrades detta rejält i början av november då 
vi hade ett inflöde på ca 10 villainbrott. Då gärningsperson identifierades och 
greps sjönk utfallet rejält. I takt med att bostadsinbrotten över tid har minskat 
har vi också sett en minskad oro för denna brottstyp. Generellt är bostadsin-
brott en av de stora otrygghetsfaktorerna i polisens trygghetsundersökning, vil-
ket innebär ett fortsatt arbete för att minska dessa brott.    

Antalet grannsamverkansområden ska öka 
Även de goda föresatser som gjordes inför 2020 års löften, att grannsamver-
kansföredrag skulle hållas samt att antalet grannsamverkansområden skulle 
öka, har inte heller under 2021 kunnat genomföras på grund av den fortsatta 
pandemin. Förfrågningar från olika externa aktörer om grannsamverkansmöten 
har uteblivit med anledning av smittorisken. Även utfärdade restriktioner från 
Polismyndigheten har påverkat detta. Dock öppnas det i 2022 års löfte upp för 
att i någon form kunna genomföra grannsamverkansmöten utifrån en förhopp-
ning om att pandemin avtar under den senare delen av 2022. Glädjande är att 
vi, trots uteblivna grannsamverkansmöten, under 2021 haft en nedgång av an-
talet bostadsinbrott i kommunen. Polismyndighetens förhoppning är att etable-
rade föreningar i kommunen även under 2022 fortsätter sitt arbete kring grann-
samverkan. 
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Användningen av märk-DNA ska öka  
Under de senaste åren har polisen i samverkan med Kävlinge kommun, försäk-
ringsbolag 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 inneburit att informationen kring märk-
DNA också helt uteblivit.  
 
Användningen av märk-DNA är ett viktigt och verkningsfullt verktyg i det 
brottsförebyggande arbetet och gärna i kombination med grannsamverkan. An-
vändandet av märk-DNA har succesivt ökat i Kävlinge kommun. Kommunen 
har också vid större tillfartsvägar monterat upp skyltar, som anger att kommu-
ninnevånarna 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 definit-
ion anges som ”hotspots”. De platser som identifierats där brott förövats har 
förekommit på spridda platser. Gällande närvaro av polispersonal på specifika 
platser i kommunen har anledningen ofta varit olika typer av ungdomsproble-
matik.  
 
Under våren 2021 identifierades ökade oroligheter kring ungdomar i Kävlinge. 
Det förekom ett antal stenkastningar mot Skånetrafikens bussar främst på Väs-
tergatan, vilket under vecka 8 medförde inställda bussturer i Kävlinge under 
vissa tider. En ökad problembild kunde också identifieras vid biblioteket 
såsom skadegörelse såväl inne som utanför biblioteket. Rent allmänt upplev-
des det som mycket stökigt kring biblioteket. Detta gällde även på andra plat-
ser i Kävlinge centrum. Både allmänhet och polis upplevde också en viss arro-
gans samt normlöshet hos vissa ungdomar. Problemen gav inga tecken på att 
minska under våren.   
 
Detta innebar att polisen beslöt att med början i maj, förutom ordinarie närvaro 
i kommunen, markant öka sin närvaro på vissa platser i Kävlinge där orolig-
heter kunde identifieras. Det medförde också ökade kontroller av personer på 
dessa platser. I detta arbete medverkande förutom ordinarie yttre personal även 
områdespoliser samt narkotikagrupp.  
 
I samverkan med Kävlinge kommun startades även en arbetsgrupp, vilken 
skulle jobba mot den normlöshet som identifierats hos vissa ungdomar. I 
denna ingick en mängt olika kommunala aktörer såsom skola, fritids, social-
tjänst elevhälsa samt nattvandrare. Tillsammans med polisens ökade insatser 
samt gruppens arbete, främst under maj månad, kunde en förbättring urskiljas 
med början under juni månad. Detta innebar att polisen då kunde börja minska 
sin närvaro, om även tillsyn på vissa platser fortgick. Arbetsgruppen fortsatte 
sitt arbete under resten 2021.                 
 
Glädjande är att många olika aktörer inom kommunen deltog i detta arbete och 
att stor entusiasm rådde i arbetsgruppen. Det visade också på en styrka, men 
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också en lyhördhet, inför uppkomna situationer som kräver åtgärder och inte 
mist samverkan kring detta. Detta bådar mycket gott inför framtida uppkomna 
situationer.    

Fortsatt arbete kring ungdomar i deras miljöer. Arbetet för att 
förebygga en brottslig utveckling ska stärkas, genom att bland 
annat arbeta mot narkotikaanvändning. 
Liksom under 2020 har pandemin under 2021 haft en stark påverkan på poli-
sens möjligheter till olika planerade mötesforum med allmänheten. I detta in-
kluderas också möten och besök på skolor och fritidsgårdar, vilka varit mycket 
sparsamma under hela 2021 undantaget akuta händelser. Dock är ambitionen 
att dessa mötesforum under 2022 så småningom kan återupptas, då bland an-
nat besök på skolor och fritidsgårdar utgör en viktig del i det brottsförebyg-
gande arbetet och utgör ett bra underlag i polisens lägesbildsarbete.   
 
Trots detta har polisen fokuserat mycket på ungdomsproblematik (se tidigare 
kapitel) samt förebyggande åtgärder kring detta. Det har inneburit närvaro/åt-
gärder på platser som kommit till polisens kännedom genom tips och andra in-
formationer. Kävlingepolisen har också genom sin nyinrättade narkotikagrupp 
arbetat mycket på ”gatuplanet” gällande narkotikahantering av ungdomar. I det 
sistnämnda har fokus legat på att upptäcka tidig hantering av narkotika.    

Övrigt 
I 2021 års medborgarlöftesdokument framgår det att polisen även ska arbeta 
för en ökad trygghet i trafikmiljön. Detta arbete ligger utanför de medborgar-
löften som avgivits. Dock ses detta arbete som mycket angeläget. Under 2021 
har ca 200 trafikkontroller utförts gällande förare/fordon, nykterhet samt has-
tighet i Kävlinge kommun utifrån såväl lägesbilder och tips som nationella di-
rektiv. Vid ett stort antal tillfällen har ordningsbot utfärdats i samband med 
kontrolltillfällena. Under 2021 kan det också skönjas ett minskat antal klago-
mål/synpunkter gällande trafikmiljön. Givetvis kommer polisens arbete för att 
höja trafiksäkerheten i kommunen fortsätta även under 2022.  
 
Under hösten 2020 påbörjade Kävlinge kommun ett arbete kring implemente-
ring av ANDT (S). I detta arbete har det ingått en mängd aktörer, utöver Polis-
myndigheten. Detta arbete har fortgått under 2021 och kommer att få sin slut-
liga utformning genom en kommunal handlingsplan under våren 2022.   
 
Slutligen kan sägas att samverkan med Kävlinge kommun både vad gäller 
upprättandet samt uppfyllandet av angivna medborgarlöften har varit mycket 
gott. Detta goda samarbete kommer att fortsätta även under 2022.     
 
 
 
Michael Rydberg 
Kommunpolis 
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