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Lokala medborgarlöften i Kävlinge kommun 2019 
Uppföljning kvartalsvis 
 

Löfte Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 

Utveckla grannsamverkan- 
Konceptet. Minst tre nya 
info. tillfällen med DNA 
samt ”appar” kring 
grannsamverkan.    

Föredrag Kävlinge 
kommunala bostadsföretag  
16/4  

Föredrag BRF 
Slåtterängen, Kävlinge 
16/4, Eiragården, Kävlinge 
22/5  

Föredrag Löddebygdens 
församling, Lödde 17/10, 
Utomhus i Kävlinge samt 
Center Syd med Kävlinge 
kommun samt volontärer 
26/10  

Föredrag, Litorinavägen, 
Barsebäcks by med 
Länsförsäkringar 6/11, 
Barsebäcks hamn med 
Länsförsäkringar, 11/12 

Synlighet/närvarande på  
strategiska platser.   

 Satsningar gällande 
Kävlinges centrala delar 
ang ugndomsproblematik. 
Även ang bilinbrott i på 
Center Syd. Skadegörelse 
fordon Korsbackaområdet  

Ungdomsproblematik 
kring Korbackaskolan, Ica 
Supermarket. Stenkastning 
på bussar Västergatan. Oro  
Ljungenskolan, 
Furulund.medverkar vid 
Vårmarknaden, Kävlinge 
samt säkerhetsdagarna.   

Sillamarknaden, 
Barsebäck. Satsning kring 
bilinbrotten på Center Syd. 
Ungdomar i Kävlinges 
centrala delar.  

Markant ökad närvaro/ 
synlighet har gjorts 
gällande Center Syd.  
Både i uniformerad och 
civil form. Fordon och 
personer  har identifierats. 
    

Stärka samverkan 
ytterligare med andra 
aktörer i det brotts- 
förebyggande arbetet.   

Gemensamt för de fyra 
kvartalen är att genom 
föredrag( se löfte 1 ) har 
samverkan stärkts i det 
brottsförebyggande arbetet 
i kommunen. Fortsatt god 
samverkan med företrädare 
för Kävlinge kommun.    

Ett fortsatt och fördjupat 
samarbete med företrädare 
för ”Kävlinge, Furulund 
samverkan” vilket är ett 
samverkansorgan för 
kommun, fastighetsägare, 
Näringsliv och föreningar.    

Fortsatt gott samarbete 
med nattvandrare. Med 
regelbundna möten/träffar. 
Detta för att stärka 
viktigheten och 
engagemanget i gruppen.   

En fördjupad samverkan 
med företrädare för 
handelsplats Center Syd 
med anledning av en större 
ökning av bilinbrott på 
området. Detta har 
inneburit gemensamma 
åtgärder 



  
 
Minst två besök/ 
månaden på kommunens  
Fritidsgårdar samt 
skolor  

Fortsatt samverkan med   
kommunens fritidsgårdar 
och skolor.  Polisen har 
också medverkat vid 
fritidsgårdarnas 
återkommande personal/ 
och planeringsmöten. 
Fokus på Korsbackaskolan 
under januari. 
 
    

Även detta kvartal besök 
på skolor och fritidsgårdar. 
Dock med mindre frekvens 
under juni månad på grund 
av andra åtaganden.   

Gårdarna stängda under 
vecka 28-31.  Sedan besök 
enligt plan.  

Besök på fritidsgårdar och 
skolor enligt plan. Dock 
med en förskjutning mot 
skolbesök.  

 .     
 
 

Slutrapport/ utvärdering av 2019 års medborgarlöfte 
 
Aktiviteterna i vårt medborgarlöfte har utlovats i syfte att åstadkomma en effekt på tryggheten och brottsligheten i Kävlinge kommun. 
En utvärdering av effekterna av arbetet med 2019 års löften visar följande: 
 

• Verka för att den upplevda tryggheten ska öka i kommande trygghetsmätningar 
Vi kan här glädjande konstatera att den upplevda tryggheten i Kävlinge kommun har ökat i den senaste trygghetsmätningen, 
jämfört med 2018 års mätning. Ökningen är dock marginell. I de variabler där tryggheten ökat kan urskiljas ”trafikregler som 
inte respekteras”, ”utsatt för stöld” samt inte minst ”oro för att bli överfallen/misshandlad i området.” Allmänhetens uppfattning 
om polisens arbete i kommunen är fortfarande gott.          

 
• Bostadsinbrotten skall inte öka 

Under 2019 har kommunen haft en fortsatt nedgång i antalet bostadsinbrott. Under en treårsperiod har antalet bostadsinbrott 
minskat med drygt 37 procent och rena villainbrott med drygt 50 procent. Medborgarnas oro för bostadsinbrott är fortfarande 
relativt hög. Över tid ser vi dock en minskad oro för detta, vilket ligger i linje med brottskurvan. Bostadsinbrott skapar också en 
stor otrygghet bland medborgarna.     

       
  



  
 

• Fler grannsamverkansområden 
Fortsatta satsningar har gjorts för att utöka antalet grannsamverkansföreningar. Totalt har det vid sex tillfällen informerats om 
grannsamverkan i kombination med märk-DNA. Informationen har framförts på såväl marknader som till kommunala och 
enskilda bostadsföreningar. Ett nytt koncept har prövats, att utomhus på en speciell plats samla kompetens från polis, kommun 
samt försäkringsbolag och i samband med detta ge grannsamverkansinformation. Konceptet har varit mycket framgångsrikt med 
stor uppslutning från allmänheten. Konceptet kommer att fortsätta vid minst två tillfällen under 2020. En grov uppskattning ger 
vid handen att man på ett fyrtiotal platser i kommunen bedriver grannsamverkan i någon form. Grannsamverkansföreningarna 
får ses som en av anledningarna till det minskade antalet villainbrott under året.       
         

• Ökad Märk-DNA användning 
Under de senaste åren har polisen i samverkan med Kävlinge kommun, försäkringsbolag samt företrädare för märk-DNA bolag 
informerat om användningen och framgångsfaktorn med märk-DNA. Användningen av detta får ses som ett viktigt verktyg i det 
brottsförebyggande arbetet och då i främst kombination med grannsamverkan. Användandet har succesivt ökat i kommunen. En 
effekt av detta har inneburit att Kävlinge kommun vid större tillfartsvägar monterat upp skyltar, vilka anger att 
kommuninnevånarna använder sig av märk-DNA. Information om användandet kommer att fortsätta under 2020.      

 
• Synlighet och närvaro på strategiska platser och tider som upplevs som otrygga av medborgarna. 

Inledningsvis kan sägas att Kävlinge kommun inte har någon plats som per definition anges som ”hot-spot”. Dock har satsningar 
gjorts i Kävlinges centrala delar gällande ungdomsproblematik. Detta har också gjorts i samverkan med Kävlinge kommun där 
lyhördheten har varit hög för plötsligt uppkomna händelser och man i enlighet med detta tidigt vidtagit åtgärder. Platser med 
upplevd oro där synlighet och närvaro varit hög kan nämnas ungdomssamlingar kring ICA Supermarket, stenkastning på bussar 
på Västergatan samt ordningsstörningar med ungdomar kring Ljungenskolan. Vi har också haft en hög närvaro på Center Syd 
med anledning av det kraftigt ökade antalet bilinbrott under året. Dock har detta varit problematiskt genom bland annat korta 
brottsider och få iakttagelser kring händelserna. I detta arbete har vi haft ett mycket gott samarbete mellan polis och företrädare 
för Center Syd.  Bilinbrotten ser ut att fortsätta under 2020.           

 
• Fortsatt arbete kring ungdomar i deras miljöer. Arbetet för att förebygga en brottslig utveckling ska stärkas, genom att bland 

annat arbeta mot narkotikaanvändning.     
Kävlingepolisen har haft kontinuerliga besök på kommunens tre fritidsgårdar, Annelund, Julius samt Skönadal i Hofterup. Ett 
stort antal besök har också gjorts på kommunens grundskolor. Besöken har gjorts både utifrån tips om oro på skolorna och 
fritidsgårdarna samt också för att skapa informationsytor gentemot såväl personal som fritidsgårdsbesökare/elever. Polisen har 



  
 

också under två dagar medverkat i Kävlinge kommuns säkerhetsdagar, vilka vänder sig till elever i åk 8. Polisen har här 
medverkat kring två teman: ”Brott och konsekvenser” samt ”Livet på nätet”. Det sistnämnda i samverkan med 
fritidsgårdpersonal. Polisen har också medverkat i ett antal samverkansforum med Kävlinge kommun där fokus legat på 
ungdomsproblematik samt förebyggande åtgärder.  Kävlingepolisen har både utifrån tips/information samt rutinkontroller gjort 
tillslag samt jobbat på ”gatuplanet” gällande narkotikahantering. I det sistnämnda har fokus legat på att upptäcka ett tidigt 
brukande av narkotika, varpå de flesta brotten som upptäckts varit påverkan av narkotika.     

 
• Övrigt 

I 2019 års medborgarlöftesdokument framgår det att polisen framgent kommer att arbeta för en ökad trygghet i trafikmiljön, 
men utanför ramen för medborgarlöften. Dock ses detta arbete som mycket angeläget. 
Under 2019 har 145 riktade trafikkontroller gjorts i Kävlinge kommun. Detta för att kontrollera hastighet, nykterhet samt 
beteende. Vid ett stort antal tillfällen har ordningsbot utfärdats i samband med kontrolltillfällena. Slutligen kan sägas att 
samverkan med Kävlinge kommun gällande att uppfylla angivna medborgarlöften har varit mycket gott. Detta goda samarbete 
kommer att fortsätta under 2020. 
 
 
 
 
Michael Rydberg, kommunpolis, Kävlinge kommun  
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