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Lokala medborgarlöften i Kävlinge kommun 2017
Kvartalsrapport

Löfte

Kvartal 1

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

Två nya uppstartsmöten
under året kring
grannsamverkan och
DNA-märkning

170206
Furulund ,information ang
grannsamverkan och
DNA-märkning
170319
Dösjebro, information
ang. grannsamverkan och
DNA-märkning.
Utifrån underrättelse
/inkomna tips närvaro:
1. Förebyggande ang.
villainbrott
2. Helgproblematik kring
ungdomar i Kävlinge.
3. Annelund, ungdomar
4. Västergatan,
stenkastning på fordon.

Inga nya uppstarsmöten
under detta kvartal. Nya
grannsamverkansmöten
med DNA inplanerade
under kvartal tre samt fyra.

Uppstartsmöte, Högalidsvägen, Kävlinge kring
grannsamverkan och
DNA-märkning.
Uppstartsmöte,
båtsamverkan, Barsebäck

Två nya uppstartsmöten
ang grannsamverkan och
märk-DNA. 1. Kävlinge
kommunhus.2.
Nyvångskolan i
Löddeköpinge. DNA bolag
har medverkat.

Utifrån underrättelse
/inkomna tips närvaro:
1. Narkotikainsats
gällande ungdomar
2. Verktygsstölder i
firmabilar
3. Villainbrott
4. Center Syd
5. Bilträffar , tisdagar
Löddeköpinge

Under helger närvaro i
Lödde och Kävlinge
centrum. Ungdomar

Synlighet på
underrättelsestyrda platser

Hög frekvens av skolbesök
Verktygsstölder i
firmabilar

1. Förebyggande
verksamhet ang
bostadsinbrott.
2. Center syd
3. Närvaro på skolor
4. Synlighet,
Löddeköpinge
samt Kävlinge
gällande ungdomar

Trygghetsskapande
insatser

1. Vårmarknaden i
Kävlinge
2.Nordea Masters Golf
.

Minst en trafikinsats per
vecka

V1: Fäladsvägen, Lödde
V2: Storgatan, Kävl.
V3: Malmövägen, Lödde
V4: Bollvägen, Lödde
V5: Väg 108, Södervid.
V6: Väg E6, Lundåkra
V7: Norra Västkustv,Kävl.
V8: Ådalsvägen, Lödde
V9: Barsebäcksv, Lödde
V10: Grand Prixv, Hoft.
V11: Landskronav. Lödde
V12: Landskronav. Lödde
V13: Kvarngatan, Kävl.

V14: Grand Prixv. Hofterup
V15: Center Syd, Lödde
V16: Högsvägen, Kävlinge
V17: Saxtorpsrondellen
V18: Kävlinge/V.Karaby
V19: V108, Södervidinge
V20: Ö Lackalangavägen
V21: Malmövägen, Lödde
V22:Köpingevägen, Lödde
V23:Storgatan, Kävlinge
V24: Lv 108, Kävlinge
V25: Storgatan, Kävlinge
V26: Lv 1137 Högsvägen

Kävlingepolisen har vid
flertalet tillfällen besökt
fritidsgårdarna i Kävlinge.
Polisen har också var
fjortonde dag medverkat
vid fritidsgårdarnas
återkommande
personal/planeringsmöten
på fritidsgården Skönadal.

Kävlinge polisen har även
detta kvartal besökt
fritidsgårdarna enligt plan.
Emellertid med mindre
frekvens under juni månad
på grund av andra
åtaganden.

Trygghetsvandringar ang
trafik

Minst två besök /månad
ang. fritidsgårdar.

1. Föredrag för äldre
ang brott mot
äldre.
2. Medverkan vid
kommunens
trygghetsdialog
med allmänheten.
V40: Storgatan, Kävlinge
V27:Storgatan, Kävlinge
V41: Bollvägen, Lödde
V28: Rondellen , Lödde
V42: Stäviev. Furulund
mot Borgeby.
V43: TPL Lundåkra
V29:Storgatan, Kävlinge
V44: Norrvidinge, Kävling
V30: Köpingev. Lödde
V45:Harriev, Kävlinge
V31:Norra västkustvägen
V32: Malmövägen ,Lödde V46: Karabyv, Hofterup
V47:Mårtensg, Kävlinge
V33:M årtensgatan, Kävl.
V34: Grandprixv. Hofterup V48: Mårtensg, Kävlinge
V49:Hofterup, Lödde
V35: Barsebäcksv. Lödde
V50: Väg108, Kävlinge
V36: Lagerv. Lödde
V51:Köpingev, Lödde
V37: Väg 104 Dösjebro
V38: Mellanvångsv. Lödde V52:Hofterup, Lödde
V39:Karabyvägen, Hoft.
27/11 Floravägen,
Hastighet
15/12 Landskronavägen
Hastighet.
Gårdarna stängda under tre Kävlingepolisen har även
veckor i Juli. Under
detta kvartal besökt
augusti samt september har fritidsgårdarna enligt plan
gårdarna besökts enligt
plan.
Sillamarknaden i
Barsebäck.
Föredrag för äldre ang
brott mot äldre.

Slutrapport/utvärdering:
Aktiviteterna i vårt medborgarlöfte har utlovats i syfte att åstadkomma en effekt på tryggheten och brottsligheten i Kävlinge kommun.
En summering av 2017 visar följande:





”Den upplevda tryggheten ska öka i kommande trygghetsmätningar.”
Den senaste trygghetsmätningen, genomförd under hösten 2017, visar att tryggheten i Kävlinge kommun som helhet har ökat.
”En satsning kring bostadsinbrotten ska medföra en ytterligare sänkning av dessa.”
Anmälningsstatistiken för 2017 visar att antalet bostadsinbrott har sjunkit med 37 procent i jämförelse med 2016, vilket är ett
mycket bra utfall i ett skåneperspektiv
”Medborgarnas trygghet i trafiken ska öka.”
Trots ett stort antal trafikkontroller under 2017 visar trygghetsmätningen att medborgarnas oro för bilar som kör för fort samt
trafikregler som inte respekteras fortfarande är hög. Emellertid har polisen under den senare delen av 2017 mottagit färre
klagomål gällande höga hastigheteter i kommunen.

I övrigt önskade vi att vår närvaro på underrättelsestyrda platser skulle verka brottsförebyggande, trygghetsskapande och
kontaktskapande gentemot medborgarna. Hur många brott som förebyggts är av naturliga skäl svårt att mäta. Att tryggheten ökat har
som tidigare nämnts konstaterats via trygghetsmätningen. Vi har under året haft en stor mängd kontakter med medborgarna i Kävlinge
och upplever själva att kontakterna till övervägande delen är positiva.
Våra åtgärder för att förhindra en brottslig utveckling hos ungdomar är ett långsiktigt arbete som tar tid att se effekterna av. Vi fortsätter
vårt arbete tillsammans med Kävlinge kommun under 2018, bland annat med fortsatta kontinuerliga besök på fritidsgårdarna i
kommunen, medverkan i Rådet för Trygghet och Hälsa (RTH), vilket fått en ny nystart under 2018 och som tar ett helhetsgrep gällande
det brottsförebyggande arbetet i kommunen, samt deltar i uppföljningen av kommunens virtuella trygghetsvandring.

