Uppföljning medborgarlöfte 2018 i Lomma kommun
Att drabbas av ett bostadsinbrott är väldigt kränkande och många medborgare i Lomma
kommun är sedan flera år tillbaka oroliga att drabbas, det visar den årliga
trygghetsmätningen. Under 2018 har polisen och kommunen i Lomma därför haft ett
medborgarlöfte angående bostadsinbrott. Vi lovade att genomföra flera aktiviteter i
syfte att minska brotten och öka tryggheten. Vi har genomfört näst intill allt.
Så här blev det:
•

Löfte: Minst ett informationstillfälle för kontaktpersoner i redan etablerade
grannsamverkansområde.
Resultat: Ett informationstillfälle genomfört. Det kommer fortsättningsvis att
ske en gång om året.

•

Löfte: Minst fem informationstillfällen angående grannsamverkan, märk-DNA
och andra brottsförebyggande åtgärder i aktuella bostadsområden. Vi ska då
ställa upp polisens husbil/polisbil, använda polisens volontärer och kommunens
trygghetsvärdar.
Resultat: Elva informationstillfälle om grannsamverkan har genomförts för
medborgarna på olika platser. Vid sju av dessa tillfällen ställdes polisens husbil
upp i olika bostadsområden. Övriga fyra tillfällen var information till
intresserade bostadsrätts-/villaföreningar.

•

Löfte: Minst två trygghetsvandringar i bostadsområden för trygghetsskapande
förbättringar angående bostadsinbrott.
Resultat: Två trygghetsvandringar genomförda i två grannsamverkansområden.
De har skett tillsammans med grannsamverkansområdets kontaktperson.

•

Löfte: Informationsutbyte mellan säkerhetschef och kommunpolis varje vecka
för en aktuell lägesbild i kommunen. Den gemensamma lägesbilden ger en ökad
möjlighet att styra polisens och kommunens resurser, trygghetsvärdar och andra
aktörer för en ökad synlighet i aktuella bostadsområde eller andra platser som
kan upplevas otrygga.
Resultat: Informationsutbyte har skett varje vecka, enligt löftet. Kommunens
trygghetsvärdar har arbetat förebyggande med bostadsinbrott 1-3 timmar varje
dag.

•

Löfte: Hitta andra aktörer bland medborgare, kommun och företagare som kan
bidra med synlighet och närvaro i aktuella bostadsområden.
Resultat: Vi har hittat en ny aktör som kan bidra med synlighet och närvaro i
aktuella bostadsområden – ett 60-tal hundägare som ofta är ute och rör sig i våra
bostadsområden. De har vid två tillfällen (ett i Lomma och ett i Bjärred) fått
information om hur man ska agera om man upptäcker brott eller något som
verkar konstigt.

•

Löfte: Utskick av brottsförebyggandeinformation gällande bostadsinbrott via
grannsamverkansapp minst en gång per månad.
Resultat: Vid fem tillfällen har vi skickat ut information angående bostadsinbrott
via grannsamverkansappen. Det blev inte fler eftersom det inte har funnits så
mycket att informera om.

Har vi då uppnått de effekter vi önskade?
Vi ville att antalet bostadsinbrott skulle minska. De har minskat med 20, cirka 36
procent, från 55 under 2017 till 35 under 2018.
Vi ville att den upplevda tryggheten i polisens årliga trygghetsmätning skulle öka. Där
nådde vi inte riktigt fram. Den ligger kvar på samma nivå.
Vi ville att antalet grannsamverkansområden skulle bli fler. De har ökat, och fler är
intresserade av att starta. Totalt har vi nu 25 stycken grannsamverkansområden i
kommunen.
Vi ville också öka intresset för att använda stöldskyddsmärkning så som märk-DNA. Vi
ser att fler har skaffat märk-DNA, men det har varit svårt att få fram några exakta
siffror.
Vi ville öka synligheten av polisens och kommunens resurser på strategiska platser och
tider i våra bostadsområden. Flera har hört av sig med intressanta iakttagelser från
bostadsområdena, vilket har resulterat i en bättre styrning till intressanta områden av
polisens och kommunens resurser som exempelvis trygghetsvärdarna.
Vi ville också främja en ökad användning av grannsamverkansappar. Vid varje
brottsförebyggande information har det lämnats information om grannsamverkansappar,
för bättre kommunikation i grannsamverkansområdena. Vi ser att antalet grupper som
använder sådana appar har ökat.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis är vi mycket nöjda med att antalet bostadsinbrott har minskat och
att medborgarnas medvetenhet om hur man kan minska risken att bli utsatt för inbrott
har ökat. Tyvärr har 35 bostäder drabbats av inbrott med allt vad det innebär. Varje
inbrott är ett för mycket. Vi kommer att fortsätta att arbetet med det förebyggande
arbetet mot bostadsinbrott under 2019, tillsammans med medborgarna.
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Lokala medborgarlöften i Lomma kommun 2018
Kvartalsrapport

Löfte

Kvartal 1

Kvartal 2

Kvartal 3

Minst ett informationstillfälle för kontaktpersoner i redan etablerade
grannsamverkansområde.
Minst fem informationstillfällen angående
grannsamverkan, märkDNA och andra brottsförebyggande åtgärder i
aktuella bostadsområden.
Vi ska då ställa upp
polisens husbil/polisbil,
använda polisens
volontärer och
kommunens
trygghetsvärdar.

Kvartal 4
2018-12-03, möte i
kommunhuset, Lomma.
Möte kommer att ske varje
höst framöver.

2017-12-11, pilot,
Fullriggaregatan, Lomma

2018-04-16, Lagmansvägen, Bjärred

2018-02-05, Lingongatan,
Lomma

2018-04-25, Haboljungs
villaägarförening. Informationsmöte.

2018-02-12, Bredbäcks
väg, Bjärred
2018-03-19, Hjortrongatan,
Lomma

2018-08-29, bostadsrättsförening Sandhamnsgatan,
Lomma, informationsmöte.

2018-10-15, Aspgatan,
Lomma
2018-10-22, Rutsborgsvägen, Borgeby
2018-11-21, bostadsrättsföreningen Ankaret,
Lomma, informations möte
2018-12-11, Strandpromenaden, Lomma,
informationsmöte

Minst två trygghetsvandringar i bostadsområden för trygghetsskapande förbättringar
angående bostadsinbrott.
Informationsutbyte mellan
säkerhetschef och
kommunpolis varje vecka
för en aktuell lägesbild i
kommunen. Den
gemensamma lägesbilden
ger en ökad möjlighet att
styra polisens och
kommunens resurser,
trygghetsvärdar och andra
aktörer för en ökad
synlighet i aktuella
bostadsområde eller andra
platser som kan upplevas
otrygga.

Aktuella platser
Januari
Bostadsområde Vinstorpsområdet, Lomma och
Borgeby, Bjärred

Aktuella platser
April
Bostadsområde östra
Bjärred
och Sydvästra Lomma

Februari
Bostadsområde Vinstorpsområdet, Lomma och
Norra Bjärred

Maj
Bostadsområde Vinstorpsområdet, Lomma och
Östra Bjärred.
Centrala Lomma,
ungdomar

Hitta andra aktörer bland
medborgare, kommun och
företagare som kan bidra
med synlighet och närvaro
i aktuella bostadsområden.

2018-03-21, förfrågan om
samverkan utskickad till
brukshundsklubben i
Lomma. Man är intresserad
och uppstart sker efter
sommaren. Planerat till den
3, 4 eller 5 september.

Utskick av bf information
gällande bostadsinbrott via
Grannsamverkansapp en
gång per månad.

Hade inte kommit igång.

Mars
Bostadsområde Karstorpsområdet, Lomma och
Östra Bjärred

Juni
Bostadsområde i sydöstra
Bjärred och Vinstorpsområdet, Lomma.
Centrala Lomma,
ungdomar

2018-04-25
2018-06-13

2018-09-03, trygghetsvandring i ett grannsamverkansområde i
sydöstra Bjärred.

2018-12-27, trygghetsvandring i ett grannsamverkansområde i södra
Lomma.

Aktuella platser
Juli
Centrala Lomma, Ungdomar
Stränderna, Lomma

Aktuella platser
Oktober
Bilinbrott Lomma och
bostadsinbrott i hamnområdet Lomma.

Augusti
Centrala Lomma, Ungdomar
Stränderna Lomma
Skolorna, skolstart
September
Båtar Lomma och Bjärred
Bilinbrott Lomma och
Bjärred

November
Bilinbrott Lomma och
bostadsinbrott i hamnområdet Lomma.
December
Bilinbrott Lomma.
Bostadsområde i centrala
Bjärred och hamnområdet i
Lomma. Ungdomar
fritidsgården Lomma.

2018-09-05, 18:30, möte
brottsförebyggande information till hundägare. Plats
kommunhuset, Lomma.

2018-12-12, Fler hundägare
som är intresserade av
information. Ett nytt
informationsmöte planeras
till den 15 januari 2019.

2018-08-23

2018-10-12
2018-12-22

Bostadsinbrotten skall
minska.

2017 2018
JAN
8
6
FEB
3
9
MAR
4
5
SUMMA
15
20

2017 2018
APR
1
2
MAJ
6
1
JUN
6
0
SUMMA
13
3
TOTALT
28
23

2017 2018
JUL
1
3
AUG
2
2
SEP
3
2
SUMMA
6
7
TOTALT
34
30

OKT
NOV
DEC
SUMMA
TOTALT

2017 2018
9
1
4
1
8
3
21
5
55
35

En minskning med ca 36 %.
Fler grannsamverkansområde.

Ett nytt grannsamverkansområde, södra Vinstorp,
Lomma, 42 hushåll.

Ett nytt grannsamverkansområde, södra Vinstorp,
Lomma, 7 hushåll.

Ett nytt grannsamverkans
område nordöstra Bjärred,
27 hushåll.

Nytt grannsamverkans
område Sandhamnsgatan
Lomma, 31 hushåll. Ett på
gång på Strandpromenaden
Lomma.
Totalt 25 st grannsamverkansområde för
närvarande i Lomma
kommun varav fyra nya och
nystart i tre gamla områden.

Fler som har märk-DNA.

Ingen aktuell siffra har gått
att få fram.

148 hushåll som har märkDNA. Endast ett märkDNA företag kunde lämna
uppgifter för Lomma
kommun.

Ingen aktuell siffra har gått
att få fram.

Ingen aktuell siffra har gått
att få fram. Senaste siffran
var 148 hushåll.

