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Återkoppling på arbetet med medborgarlöftena i Höör och 
Hörby för år 2019 
 
Polisen har utifrån problembild och kommuninvånarnas önskemål lovat ett 
antal aktiviteter som finns i skrivna medborgarlöften. Vad har då polisen gjort 
i Höör och Hörby på senaste tiden? 
 
I Höör har vi sedan i maj haft 9 riktade trafikkontroller utifrån inkomna kla-
gomål. Under kontrollerna har 18 bilister rapporterats för bland annat hastig-
hetsöverträdelser och att de inte stannat vid stopplikt. Kontrollerna har bland 
annat gjorts i Gudmuntorp, N Rörum och inne i Höör.  
 
I Hörby har vi under samma tid haft 12 riktade trafikkontroller utifrån klago-
mål. 21 bilister har rapporterats för exempelvis hastighetsöverträdelser och att 
de inte stannat vid stopplikt. Kontroller har bland annat genomförts i Ludvigs-
borg, inne i Hörby, i Osbyholm och på E22:an. I Hörby har även den mobila 
fartkameran använts, bland annat på Råbyvägen. Under mätningen har fyra 
bilister registrerats för hastighetsöverträdelse och medelhastigheten uppmättes 
till knappt 32 km/h. Det visar att majoriteten av bilisterna kör enligt tillåten 
hastighet och att det är några få som kör for fort och på så sätt orsakar trafik-
otrygghet.  
 
Utöver dessa riktade trafikkontroller gör patrullerna många övriga fordons- 
och förarkontroller. I vårt lokalpolisområde har det från 1 januari fram till slu-
tet av juni utfärdats över 250 ordningsböter gällande hastighet.  
 
I Höör och i Hörby anordnades vid två tillfällen i maj en föreläsning kring 
narkotika och tecken på narkotikaanvändning. Föreläsningarna hölls för vård-
nadshavare för elever på högstadiet. Föreläsningarna var tyvärr inte så välbe-
sökta, trots att vi ofta får synpunkter från vårdnadshavare att de efterfrågar 
information kring narkotika. Polisen och kommunen ska nu försöka hitta andra 
informationsvägar till vårdnadshavarna.    
 
Föreläsningarna är en del av vårt arbete mot narkotika. Andra aktiviteter har 
bland annat varit narkotikasök med hund på skolor både i Höör och Hörby.   
 
I våras bytte vi kontoren mot polisens husbil och på tre orter i vardera kom-
mun hade vi medborgardialoger. Samtalen var många och ibland långa men vi 
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fick värdefulla synpunkter och tips. Representanter från kommunen och rädd-
ningstjänsten fanns också med. 
 
Medborgarlöftena i Höör gäller för år 2019. I Hörby gäller medborgarlöftena 
från maj 2019 till och med 30 april 2020. Läs gärna mer om våra medborgar-
löften här! 
 
https://polisen.se/om-polisen/medborgarloften/hoor/ 
https://polisen.se/om-polisen/medborgarloften/horby/ 
 
 
 
Anna Johansson och Malin Sjöblom 
kommunpoliser i Höör respektive Hörby 
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