
 
 
 
 
 
 

Medborgarlöfte i Staffanstorp, 2015-2016 

Inledning 
Nyttan av att införa medborgarlöften är att på ett effektivare sätt kunna använda resurserna så 

att medborgarna upplever trygghet genom ett brottsförebyggande arbete.  Medborgarna ska 

även känna att om de blivit utsatta för brott, så utreds och omhändertas detta på ett effektivt 

sätt. Staffanstorps kommuns och polisens arbete med att identifiera riskområden/problem som 

påverkar både den upplevda tryggheten och den faktiska brottsutsattheten, är ett ständigt 

pågående arbete. Genom medborgarlöftena ska vi kunna utföra insatser som direkt riktar sig 

till medborgarnas upplevda trygghet.  

Bakgrund 
Situationen gällande bostadsinbrott i Staffanstorps kommun i början av 2014 visade en ökning 

från föregående år. Polisen gjorde med anledning av detta en satsning mot bostadsinbrott i 

lokalpolisområdet under hösten 2014, vilket innebar en ökad synlighet och närvaro i 

kommunen. Under vintern 2014/15 ökade dock antalet inbrott i Staffanstorps kommun igen. 

Detta föranledde att Staffanstorps kommun tog initiativet tillsammans med polisen att starta 

ett DNA-märkningsprojekt. I projektet erbjöds också försäkringsbolag samt de företag som 

har generalagenturerna för de tre godkända MärkDNA-leverantörerna att delta. Projektet med 

MärkDNA är pågående och kommer att avslutas i september 2016.
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Detta medborgarlöfte om bostadsinbrott, i vilket MärkDNA som trygghets- och 

brottsförebyggande metod utgör grunden, kommer att biläggas den samverkansöverens-

kommelse - tillika avsiktsförklaring -  mellan Staffanstorps kommun och lokalpolisområde 

Öresund som är under bearbetning. 

Lägesbild 
Den senaste nationella trygghetsmätningen som gjordes på uppdrag av polisen visade att 

invånarna i Staffanstorp under 2013 upplevde en otrygghet och rädsla att utsättas för brott i 

det egna hemmet. Staffanstorps kommun genomför varje år en allmän medborgarunder-

sökning, där det bland annat ställs frågor om trygghet. Den undersökning som genomfördes 

vintern 2014 och våren 2015 visar tydligt en ökad oro hos den enskilde medborgaren i 

Staffanstorps kommun för att utsättas för inbrott i det egna hemmet. 

 

Under våren genomförde kommunen och polisen ett antal öppna medborgardialogsmöten med 

invånarna i Staffanstorp. Dessutom har möten hållits inom ramen för enskilda organisationers 

verksamhet, såsom villa-, bostadsrätts- och hyresrättsföreningar. Vid samtliga dessa dialoger 

har det framförts tydliga önskemål om att identifiera metoder som den enskilde medborgaren 

kan använda sig av för att öka tryggheten och minska risken för inbrott.  
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 Mer om Märk-DNAprojektet finns att läsa på www.staffanstorp.se 



 
 
 
 
 
 

 

Medborgarlöftet grundar sig alltså på medborgarnas önskan men har också sin utgångspunkt i 

bl.a. underrättelseverksamhet, brottsstatistik, kommunala och polisiära erfarenheter samt 

trygghetsmätningarna.  

 

Lägesbilden som tagits fram genom dessa åtgärder har bidragit till den nämnda satsningen på 

MärkDNA som metod att förhindra inbrott men också för att skapa trygghetskänsla hos 

kommunens invånare. Medborgarlöftet ligger i linje med vårt gemensamma uppdrag och i 

medborgarens intresse, d.v.s. att ta fram och presentera metoder som är effektiva i arbetet med 

att öka tryggheten och minska brottsligheten. MärkDNA som metod passar väl in i detta 

sammanhang. 

Övergripande mål 
Det är av stor vikt att problemet med bostadsinbrott inte ökar utan istället om möjligt minskar. 

Med detta gemensamma fokus syftar medborgarlöftet kring MärkDNA som metod till att ge 

en effekt av ökad trygghet och minskad brottslighet för de som är boende eller driver 

verksamhet i Staffanstorps kommun. Genom kontinuerlig information från kommun och polis 

kan den enskilde få en god uppfattning om vad som kan göras för att undvika eller minska 

risken att utsättas för inbrott. 

Löftet 
Staffanstorps kommun och lokalpolisområde Öresund avger härmed löfte om, genom 

gemensamma insatser: 

  

att  genomföra det påbörjade DNA-projektet, 

 

att genomföra allmänna informationsinsatser och delta i dialoger 

vidmedborgarmöten eller medverkan på villa-, bostadsrätts- och 

hyresrättsföreningar,  

 

att  polisen kommer att vara synliga i kommunen med både uniformerad polis och 

genom  polisens volontärer, 

 

att  polisen inom ramen för insatserna mot bostadsinbrott satsar ytterligare på  lokal 

godsspaning, och utrustning i forma av ultravioletta lampor, för att möta upp 

behov i DNA-märkningsprojektet, samt 

 

att  i samband med att DNA-projektet avslutas i september följa upp detta med 

ytterligare polisiära åtgärder under hösten för att upprätthålla eller förstärka 

resultat som varit positiva. 

 

Medborgarlöftet är uppfyllt när aktiviteterna har genomförts. Kontinuerlig uppföljning 

kommer att ske inom samtliga angivna områden och redovisas offentligt på årsbasis.  

 



 
 
 
 
 
 
 

Godkännande medborgarlöfte 2015/16 

 

För Staffanstorps kommun För Polismyndigheten  

 

Christian Sonesson  Tobias Ekdahl 

Kommunstyrelsens ordförande Lokalpolisområdeschef Öresund  

 

 

Staffanstorp den 14 December 2015 

 

 
 


