
                                                          
 
                                                                          

 

Återkoppling på medborgarlöftena i Höör 2019 

Inför 2019 tog polisen och kommunen gemensamt fram medborgarlöften som innehöll sex 

olika löften till medborgarna. Löftena innehåller allt från trafik, droger, trygghetsdialoger, 

klotter, tillsynsbesök samt trygghetshöjande åtgärder i byn. I stort sett har vi uppfyllt löftena 

men vi måste utvärdera mer om det brottsförebyggande arbetet har haft effekt på 

tryggheten i Höörs kommun. Trygghetsmätningarna som genomförs varje år i kommunen 

visade 2019 på en ökad trygghet över lag. Det som sticker ut år från år är trafiken med 

hastigheter, buskörningar och trimmade mopeder. 

En kartläggning har gjorts för att hitta de vägavsnitt och korsningar som varit mest 

olycksdrabbade. Denna kartläggning har skett i samverkan mellan polisen och 

räddningstjänsten Trafikkontroller har utförts bl a i dessa områden, på de platser polisen fått 

in klagomål på samt utanför våra skolor. Sammanlagt har det utförts 41 stycken 

hastighetskontroller och vid dessa tillfällen har 103 ordningsföreläggande utfärdats. Tyvärr 

är hastigheten hög på våra vägar och vi måste gemensamt hjälpas åt att sänka 

medelhastigheten och på så sätt rädda liv. Utöver hastighetskontroller har det skett 

alkoholkontroller kontinuerligt vid strategiska platser.                                                                              

Kontroller av mopeder och trimning av dessa har utförts framför allt av Mc poliserna som 

även besökt skolorna i förebyggande syfte. Utvärderingen visar att här måste fram mer 

information till vårdnadshavare och ungdomar och på så sätt minska buskörningarna och 

öka medvetenheten hos både ungdomar och vårdnadshavare gällande riskerna med 

trimningen och hänsynen till övriga medborgare. 

För att minska droganvändningen bland unga har ett nära samarbete mellan fältsekreterarna 

och polisen förts. Sök med narkotikahund vid de båda kommunala högstadieskolorna har 

skett. En utbildningsinsats som riktade sig till vårdnadshavare i åk 7 angående narkotika, 

dess effekter samt var och vilka man kan vända sig för att få hjälp höll i våras på Älvkullen. 

Detta har efterfrågats av vårdnadshavare tidigare dock blev inte denna föreläsning så 

välbesökt vilket vi tycker är väldigt synd. 

För att nå medborgarna på ett lättare sätt har kommun och polis gemensamt utfört 

trygghetsdialoger. I maj besöktes Tjörnarp, Norra Rörum och i Höörs centrum av kommun, 

polis och räddningstjänst tillsammans för att höra efter vad ni som medborgare efterfrågar 

och vilka problem ni upplever i Höörs kommun. I november stod vi även utanför City gross. 

Dialogerna har varit många och goda. Vi har fått hjälp med att identifiera problemområden 

och fått många värdefulla tips av er som vi ska ta med oss. 



                                                          
 
                                                                          

 

 

På höstlovet anordnades ”blåljusdagar” på räddningstjänsten i Höör. Här kunde man träffa 

räddningstjänst, polis, ambulans och assistanskåren samt företrädare för ett 

försäkringsbolag. Detta blev mycket välbesökt av både barn och vuxna. Syftet var att visa 

upp våra verksamheter, vara tillgängliga för frågor och ge tips och råd om säkerhet. 

Klotter saneras så snart det är möjligt, ofta samma dag som det upptäcks. Vid vissa tillfällen 

tar det längre tid beroende på typ av klotter och materialet i ytan som det klottrats på. 

För att öka tryggheten har kommunen satt upp belysning på Bangårdsgatan vid 

pendlarparkeringen i oktober 2019. Utökade ronderingar av väktare i området sker. Vi har 

sett en minskning av bilinbrott och skadegörelse på just denna plats. 

Höörs kommun och polisen gör en löpande översyn över trafiksituationen på vägar med 

identifierade problem för att se hur dessa kan minskas. 

Gemensamma tillsynsbesök har skett vid 9 tillfällen under året. Krogmiljö, tobakshantering 

och enligt lokala ordningsstadgan. 

 

 

 

 


